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“A humildade é o primeiro degrau da sabedoria” 

Tomás de Aquíno 



 

 

RESUMO 

 

 

Introdução: O carcinoma epidermóide de orofaringe é uma doença potencialmente 

devastadora pelas grandes alterações funcionais bem como à mortalidade associada aos 

pacientes, principalmente em estádios avançados.  Tem forte associação com o 

tabagismo e o etilismo e de forma recente, foi detectada associação etiológica 

importante com o vírus do HPV. Pode ser tratada com cirurgia ou radioquimioterapia, 

bem como uma associação entre ambas as formas. Objetivo: Verificar o perfil 

epidemiológico e a resposta terapêutica de pacientes portadores de câncer de orofaringe 

no Estado do Rio Grande do Norte.  Metodologia: Estudo descritivo, retrospectivo e 

documental de abordagem quantitativa, onde foram selecionados através do Código 

Internacional de Doenças os indicadores de neoplasias malignas de orofaringe nos 

prontuários através do Registro Hospitalar de Câncer da Liga Norteriograndense Contra 

o Câncer e do Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró.  Após esta seleção, 

foram aplicados os critérios de exclusão e realizadas análises estatísticas em formas de 

tabelas, gráficos e curvas de sobrevida.  Resultados: Foram selecionados 87 pacientes e 

verificou-se uma maior incidência de sexo masculino, de pacientes com baixa renda 

familiar, baixo grau de escolaridade. O tabagismo foi identificado em 92,75% dos 

pacientes e o etilismo em 87,69%. O subsítio mais acometido foi a tonsila (40,23%), 

seguida da base da língua (32,18%), palato mole (17,24%) e parede 

posterior/lateral(6,9%).  A sobrevida global em 2 anos foi maior no grupo da cirurgia, e 

os pacientes cirúrgicos obtiveram um menor uso de sonda nasoenteral e traqueotomia.  

Os pacientes dos Estadios I e II apresentaram semelhança na resposta terapêutica, os 

pacientes do Estadio III uma leve vantagem no grupo da cirurgia e Estadio IV uma 

sobrevida livre em 2 anos de 55% nos pacientes submetidos à cirurgia e 23% ao grupo 

submetido à radio e quimioterapia .  Os pacientes de cirurgia de resgate apresentaram 

uma menor sobrevida em 2 anos(14,3%) em relação aos de cirurgia 

primária/terapêutica(80%), e os com margem comprometida(86,6%) em relação aos de 

margem livre(66,6%).  Conclusão: Foi identificada elevada prevalência de tabagismo e 

etilismo bem como baixo nível sócio-econômico. Os pacientes de Estadios iniciais 

podem ser tratados com ambas as opções terapêuticas, e os Estadios III e IV devem ser 

tratados preferencialmente com cirurgia. 
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SUMMARY 

 

 

Introduction: Squamous cell carcinoma of the oropharynx is a potentially devastating 

disease by large functional changes and mortality associated with patients, especially in 

advanced stages. Is strongly associated with smoking and alcohol consumption and 

recent form, it was detected important etiological association with HPV virus. It can be 

treated with chemoradiation and surgery, as well as an association between both. 

Objective: To determine the epidemiological profile and the therapeutic response of 

patients with oropharyngeal cancer in the state of Rio Grande do Norte. Methodology: 

A descriptive, retrospective and documentary quantitative approach, which were 

selected by the International Disease indicators of malignant oropharyngeal tumors in 

the charts through the League of Hospital Cancer Registry Norteriograndense Code 

Against Cancer and the Cancer Center and Hematology Mossoro. After this selection, 

analyzes the exclusion criteria were applied and performed statistics in forms of charts, 

graphs, and survival curves. Results: We selected 87 patients and found a higher 

incidence of male patients with low family income, low level of education. Smoking 

was identified in 92.75% of patients and alcohol consumption in 87.69%. The most 

affected sub-site was the tonsil (40.23%), tongue base then (32.18%), soft palate 

(17.24%) and rear wall / side (6.9%). The overall survival at 2 years was higher in the 

surgery group and surgical patients had a lower use of nasogastric and tracheotomy 

tube. Patients in Stages I and II were similar in therapeutic response, patients in Stage 

III a slight advantage in the surgery group and Stage IV-free survival at 2 years of 55% 

in patients undergoing surgery and 23% to the group submitted to radio and 

chemotherapy. Rescue surgery patients had a lower survival rate at 2 years (14.3%) 

compared to primary surgery / therapy (80%), and with positive margin (86.6%) 

compared to the free margin (66.6%).Conclusion: There was a high prevalence of 

smoking and alcohol consumption and low socioeconomic level. The patients at early 

stages can be treated with both therapeutic choices and stages III and IV should 

preferably be treated with surgery. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A orofaringe é didaticamente dividida nos seguintes subsítios: palato mole, 

região tonsilar (tonsilas palatinas), base da língua e parede posterior/lateral. Neoplasias 

nestas regiões correspondem a aproximadamente 70 % das neoplasias de cabeça e 

pescoço, excetuando-se pele e tireoide (A. LALWANI, 2011). O câncer de orofaringe é 

uma doença potencialmente devastadora que inicialmente se manifesta com um quadro 

de odinofagia e disfagia e pode afetar de forma adversa várias funções como a fala e a 

deglutição(HONG; ROY B. SESSIONS; LOUIS B. HARRISON, 2009). 

 Existem várias formas de tratamento envolvidas e muito debate na literatura 

sobre os melhores tratamentos a serem ofertados (WARNAKULASURIYA, 2009).  

Novas tecnologias estão mudando o paradigma do tratamento e a orofaringe é um dos 

poucos subsítios que teve a sobrevida aumentada ao longo do tempo (BROWN; 

CHECK; DEVESA, 2011). 

 Nos Estados Unidos ocorreram 14.410 novos casos desta neoplasia em 2013, 

sendo 80 % do sexo masculino e apresentando 2540 óbitos por esta patologia neste ano 

(SIEGEL et al., 2014). 

 De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer/Ministério da Saúde em 

Natal/RN entre 2000 e 2004 foram registrados 102 casos de câncer de cavidade oral e 

75 casos de câncer de faringe (INCA, 2010).  Ainda segundo dados mais recentes da 

mesma instituição, temos como estimativa de novos casos em Natal e no Rio Grande do 

Norte para 2014 o surgimento de 60 casos de câncer de cavidade oral (INCA, 2014).  

Tem ocorrido uma mudança no perfil epidemiológico padrão desta neoplasia, 

que tradicionalmente é mais identificada em homens negros e maiores de 50 anos, 

verificando-se aumento de incidência em homens mais jovens (entre 20-44 anos) e 

brancos em todos os subsítios da orofaringe, mais frequente na tonsila 

(p<0,004)(SHIBOSKI; SCHMIDT; JORDAN, 2005). Outros estudos mostraram um 

aumento geral da incidência entre todas as idades, raças e gêneros(MORK et al., 2010).  

Em relação à prevalência dos tumores de orofaringe comparados aos demais tumores de 

cabeça e pescoço, em 1973 as primeiras correspondiam a 18 % deste montante, já em 

2004 esta participação aumentou para 31 % (PERES, 2010). 

 Existem vários fatores sabidamente associados ao câncer de cabeça e pescoço, 

dentre estes o principal é o tabagismo, podendo este se apresentar na forma de consumo 

de cigarros com filtro, cigarros de palha, cachimbo ou ao hábito de mascar fumo, sendo 

que mais de 75% dos carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço vêm associados à 

longa história de exposição ao tabaco e esta exposição acarreta um aumento de 2,5 

vezes de desenvolvimento destas neoplasias em comparação à população não exposta, 

com ênfase ao câncer de laringe para o cigarro sem filtro e o câncer da cavidade oral 

para o hábito de mascar fumo (HASHIBE et al., 2007). 

 O etilismo vem em seguida como fator desencadeante fundamental nos 

carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço, sendo mais frequentemente associados à 

ingestão de destilados tendo uma maior prevalência em pacientes com maiores níveis de 

ingestão alcoólica (> 50 gramas por dia), do que em etilistas leves e moderados (< 10 



13 

 

gramas por dia) (LEWIN et al., 1998).  Existe ainda um comprovado efeito sinérgico 

entre o tabagismo e etilismo na indução de câncer de cabeça e pescoço, devido à 

potencialização dos efeitos mutagênicos do cigarro em etilistas severos, sendo esta 

combinação encontrada na grande maioria destes pacientes e sendo estes os fatores 

principais para identificação e auxílio na educação em saúde com o intuito de prevenir o 

surgimento de novos casos(LEWIN et al., 1998).  

 Mas o aumento de incidência das neoplasias orofaríngeas nos últimos anos se 

deve provavelmente há um aumento de infecção por HPV na orofaringe, sendo 

detectada uma prevalência de HPV em tonsilas acometidas por carcinoma entre 20-

25%, com a prevalência geral em tonsilas sem neoplasia entre 3-6%(SYRJÄNEN, 

2004). A prevalência de HPV em tumores de orofaringe é mais comum do que em 

outros subsítios de cabeça e pescoço e ao se associar os estudos entre 2006-2010, 

verificou-se uma incidência de 57% de HPV em todos os subsítios de orofaringe 

(ROBINSON; SLOAN; SHAW, 2010). 

 Na orofaringe, aproximadamente 90 % dos tumores são do tipo carcinoma 

epidermóide, sendo estes os mais frequentemente associados ao tabagismo e o etilismo. 

Os demais tipos malignos mais comuns são: tumores de glândulas salivares menores, 

sarcomas, plasmocitomas, e linfomas. Além disso, outros tumores benignos das mais 

diversas origens também podem acometer estes sítios (HONG; ROY B. SESSIONS; 

LOUIS B. HARRISON, 2009).
 

 A escolha do tratamento dos tumores de orofaringe é influenciada 

principalmente pelo estádio clínico da doença à apresentação e o desafio é a escolha e 

execução do tratamento apropriado em cada caso, evitando-se tanto um over treatment 

que leva a uma morbidade desnecessária, bem como um under treatment que cursa com 

persistência ou recorrência da doença (STURGIS; ANG, 2011). 

As opções terapêuticas para estes tumores variam desde ressecções cirúrgicas 

com margens de segurança, podendo ser desde ressecções endorais em tumores iniciais 

até grandes ressecções incluindo mandíbula e necessidade de utilização de diversos 

retalhos para reconstrução (WOLFENSBERGER et al., 2001).  Pode também ser 

utilizada a radioterapia isolada ou em associação com a quimioterapia para alguns tipos 

de tumores, esta utilização sendo mais comum nos tumores de orofaringe (STEPHEN F 

HALL, 2014). Em casos avançados ocorre ainda a associação de cirurgia seguida por 

radio e quimioterapia. 

Existe um antigo debate entre a escolha da cirurgia ou da radioterapia como 

tratamentos iniciais para tumores de tonsila e de base de língua, incluindo os sítios 

primários e o pescoço.  Isso decorre da existência de evidências científicas embasando 

ambas as terapias, disponibilidades de cada centro de tratamento e preferências 

individuais, criando dificuldades na comparação dos resultados. Os tumores de palato 

mole iniciais são geralmente tratados com radioterapia e os avançados, se exequível, 

tratados com cirurgia de forma mais consensual (MAZERON et al., 1987). 

 Foi realizada uma meta-análise em pacientes com tumores de base de língua 

comparando cirurgia e radioterapia como tratamento primário. Foram identificadas 

taxas semelhantes de controle local (cirurgia 79% x 76 % radioterapia), controle 

regional (cirurgia 60% x 69% radioterapia) e de sobrevida em 5 anos (cirurgia 62% x 
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63% radioterapia).  Em relação às complicações, ocorreu uma maior prevalência de 

complicações severas (32% x 3,8%) e fatais (3,5% x 0,4%) dos pacientes submetidos ao 

tratamento cirúrgico (PARSONS et al., 2002).  Em relação aos tumores de tonsila, 

também através de uma meta-análise, foram identificados resultados semelhantes de 

controle local (cirurgia 70% x 68% radioterapia), controle regional (cirurgia 65% x 69% 

radioterapia) e sobrevida específica em 5 anos (cirurgia 57 % x 59% radioterapia). As 

complicações, à semelhança dos tumores da base da língua, também foram mais comuns 

nos pacientes submetidos à cirurgia, sendo complicações severas (23% x 6%) e fatais 

(3,2% x 0,8%)(PARSONS et al., 2002).   

Assim, devido a uma resposta semelhante identificada em vários estudos que 

compararam a cirurgia e a radioterapia como opção terapêutica, associado a um maior 

número de complicações relatadas no grupo da cirurgia, maior apelo econômico da 

radio e quimioterapia, e baixa disponibilidade de cirurgiões de cabeça e pescoço com 

treinamento em grandes ressecções e reconstruções(CHEN et al., 2007), ocorre uma 

tendência à indicação de radioquimioterapia (RT/QT) como tratamento inicial para 

tumores iniciais e avançados de orofaringe. 

Apesar da aparente vantagem terapêutica do tratamento não cirúrgico, é 

importante fazer algumas considerações sobre cada tratamento.  Para se conseguir 

melhores resultados com o tratamento não cirúrgico, é importante fazer associação da 

quimioterapia à radioterapia para a primeira potencializar o efeito da última.  Com essa 

associação, obtêm-se uma vantagem em relação à radioterapia isolada na sobrevida total 

em 3 anos (51% x 31% p=0,02), sobrevida livre (42% x 20% p=0,04) e controle 

locoregional (66% x 42% p=0,03)(CALAIS et al., 1999).  Essa “vantagem” é 

importante para obtenção de resultados terapêuticos semelhantes ao tratamento 

cirúrgico. Mas na avaliação deste ganho precisamos considerar outros fatores 

envolvidos.  Ocorreu um aumento de mucosites graus III e IV nos pacientes com 

quimiradioterapia em relação à radio isolada (71% x 39% p=0,005) e aumento da 

ocorrência de radiodermite (43% x 40%) (CALAIS et al., 1999). 

Nos casos iniciais, obtêm-se uma boa resposta de cura com a radioterapia 

isolada, principalmente com o uso do IMRT (Intensity-ModulatedRadiationTherapy), 

diminuindo consideravelmente a morbidade e com uma taxa de controle locoregional 

em 10 anos de 80%(SELEK et al., 2004).   

No mesmo grupo de pacientes em estádios iniciais, verificou-se uma resposta 

semelhante entre tratamento cirúrgico e radioterapia isolada, sendo para o estádio T1 

(Radioterapia 92% x 89%) e T2 (Radioterapia 81% x 82% Cirurgia)(HOLSINGER F et 

al., 2005). A vantagem da cirurgia é que em pacientes portadores de neoplasias malignas 

de orofaringe ocorre uma chance de até 29% de desenvolvimento de segundos tumores 

primários nos sítios vizinhos e que estes tumores levam a uma mortalidade de 23% e em 

24% dos pacientes falhas do controle locorregional (SELEK et al., 2004).  Assim, ainda 

teríamos a radioterapia como recurso terapêutico a ser utilizado como resgate. 

Considerando a realidade do Rio Grande do Norte, temos que pontuar algumas 

características dos pacientes e da estrutura física-tecnológica-social de suporte 

terapêutico disponível, e ao avaliarmos a resposta de cada tratamento disponível na 

literatura, identificar fatores regionais que possam alterar aos resultados previamente 



15 

 

alcançados. 

Em relação à cirurgia, a maior parte dos trabalhos publicados nos últimos anos, 

para tratamento cirúrgico da orofaringe, utilizaram o robô na realização dos 

procedimentos, diminuindo a necessidade de retalhos ou mandibulotomias para acesso, 

diminuindo a morbidade, e conseguindo boas respostas terapêuticas.  Em um estudo 

com 71 pacientes, destes 86% no Estadio IV, foi obtida uma sobrevida livre de doença 

em 2 anos de 90% e sobrevida global de 94%, utilizando radioterapia adjuvante em 96% 

dos casos.  Neste grupo obteve-se91% de controle de dor ou dor leve, 98% com boa 

deglutição e nenhum paciente com sonda nasoenteral ou gastrostomia após 18 meses 

(CAMP et al., 2009).  Já nas grandes ressecções cirúrgicas, atualmente são utilizados os 

retalhos livres microcirúrgicos que permitem um desenho personalizado do retalho, uma 

maior precisão em relação à espessura da área doada e área receptora e estes benefícios 

se revertem em ganhos estéticos e funcionais significativos (PIERRE et al., 2014).  Os 

robôs cirúrgicos estão disponíveis em poucos hospitais no Brasil, não estando 

disponível no Rio Grande do Norte e nem equipes de reconstrução que trabalham com 

microcirurgia, igualmente indisponíveis neste estado.  

Já na radioterapia, influenciam na resposta ao tratamento e nas complicações 

advindas por este: Proximidade da radioterapia (distância viajada e facilidade de 

transporte); acomodações; percepções do paciente sobre os riscos e benefícios; 

separação entre o paciente e sua família; suporte familiar; tempo de espera durante cada 

sessão (LEHMAN et al., 2004). Estas características ideais também não são encontradas 

de forma frequente nos pacientes atendidos no estado em questão e influenciam de 

forma direta à resposta ao tratamento. 

Assim, temos atualmente uma rica literatura explicitando vários resultados de 

estudos feitos previamente com os tratamentos atualmente disponíveis, com grande 

tendência de não utilização da cirurgia como ferramenta terapêutica por comparação de 

semelhança na resposta terapêutica com a radioterapia aliada a menor morbidade. 

O objetivo principal deste estudo é verificar a resposta terapêutica dos pacientes 

portadores de neoplasias de orofaringe nos principais centros de tratamento do Rio 

Grande do Norte, considerando à disponibilidade dos recursos terapêuticos locais e às 

características físicas e sociais dos pacientes deste Estado.  Após estes resultados, 

poderemos selecionar as melhores opções terapêuticas para este Estado, bem como 

outras regiões com características sócio-econômicas semelhantes, bem como centro de 

tratamentos com estruturas similares. 
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2 - OBJETIVOS 

 

 

2.1 - Objetivo Primário 

 

Avaliar o perfil epidemiológico e à resposta ao tratamento em pacientes portadores de 

carcinomas epidermóides de orofaringe no Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

2.2 - Objetivos Secundários 

 

 Qualificar e quantificar os principais fatores de risco para estas neoplasias na 

referida região 

 Relacionar o sítio anatômico acometido com o estadio clínico ao diagnóstico 

e patológico nos casos submetidos à cirurgia 

 Avaliar os tipos de tratamentos realizados correlacioná-los com a resposta 

terapêutica, os índices de recidiva e de mortalidade 

 Correlacionar com os dados vigentes na literatura e identificar os eventuais 

fatores de divergência nos resultados 
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3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 

Foi realizado um estudo retrospectivo através da análise de prontuário de 

pacientes admitidos entre 2006 e 2012 na Liga Norteriograndense Contra o 

Câncer(LNRCC) (Natal/RN) e no Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró– 

COHM (Mossoró/RN). Este período foi escolhido, por ser 2006 o ano inicial do serviço 

de cirurgia de cabeça e pescoço no COHM, e o término em 2012 escolhido para permitir 

um seguimento mínimo de 2 anos de todos os pacientes avaliados. 

 O projeto teve aprovação no comitê de ética da UERN para utilização dos dados 

do Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró sob o CAAE 

32835214.0.0000.5294, e no comitê de ética da própria LNRCC sob o número CAAE 

45361915.4.1001.5293 . 

 Após a seleção dos pacientes, foi preenchido um questionário com dados obtidos 

a partir do Registro Hospitalar de Câncer de cada instituição citada, e a busca dos 

prontuários dos pacientes será efetuada através da utilização dos códigos internacionais 

de doenças (CID) que indicam neoplasias malignas dos subsítios relacionados à 

orofaringe, sendo estes: 

C01 -   Neoplasia maligna da base da língua 

C05.1 -  Neoplasia maligna de palato mole 

C05.2 –  Neoplasia maligna da úvula 

C09 -  Neoplasia maligna da amígdala 

C10 -  Neoplasia maligna da orofaringe 

 Como critérios de inclusão aplicamos todos os pacientes selecionados com os 

referidos CID´s entre 2006 e 2012 portadores de carcinoma epidermóide. 

 Os critérios de exclusão foram os seguintes:  

1) Extensão do tumor primário para rinofaringe, hipofaringe, laringe, ou 

acometimento da base do crânio;  

2) Acometimento limítrofe da laringe, em que o tratamento cirúrgico indicaria a 

ressecção da faringe associada à laringectomia (procedimento que é factível 

tecnicamente e ainda realizado em alguns centros, mas que devido à grande 

morbidade, dificuldades de reabilitação, e grande chance de recidiva não é 

consensual sua execução);  

3) Metástases cervicais com um envolvimento de carótidas comum ou interna 

maior do que 180º ou sem plano de clivagem entre a metástase e a carótida 

(informações estas selecionadas pela avaliação da tomografia computadorizada 

realizada previamente ao tratamento);  

4) Tratamento prévio com radio e quimioterapia de cabeça e pescoço em outra 

região anatômica ou tratamento prévio neoplasias malignas de cabeça e pescoço 

em outros serviços, sem relatório adequado dos tratamentos anteriormente 

executados;  

5) Pacientes com metástase à distância na admissão; 

6) Pacientes com comorbidades clínicas impeditivas da realização do tratamento 

cirúrgico ou radioterápico rotineiramente protocolados, e com evidências 
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científicas estabelecidas (evitando-se a diminuição da intensidade terapêutica – 

undertreatment - para adaptar-se à comorbidade, e assim comprometer a 

comparação dos resultados); 

7) Desnutrição grave que impeça a realização plena de cirurgia ou radioterapia 

 

Os referidos critérios de exclusão foram escolhidos de forma a 

uniformizar os pacientes submetidos à cirurgia e radioquimioterapia como 

tratamento inicial, visto que boa parte dos pacientes admitidos neste período foi 

submetida à radioquimioterapia por impossibilidade de ressecção completa da 

lesão primária através da cirurgia por possuírem doenças em estágios muito 

avançados, sendo estas exclusões importantes para evitar viés de seleção dos 

grupos. 

  

 Os riscos da pesquisa aos pacientes envolvidos foram mínimos, o 

constrangimento dos pacientes pelo seu reconhecimento na pesquisa.  No entanto, foram 

garantidos sigilo total e anonimato nas informações de cunho pessoal. 

 As informações coletadas do prontuário dos pacientes foram baseadas em um 

questionário previamente estabelecido e discriminado no ANEXO 1. 

Após coletadas as informações, um banco de dados foi construído em formato 

xlsx, e para construção de tabelas e gráficos utilizou-se Excel 2010. Os testes 

estatísticos foram feitos através dos softwares estatísticos SPSS (StatisticalPackage for 

the Social Sciences), versão 20.0 e o software livre estatístico R, versão 3.0.0. 

Foi utilizado o Teste Qui-Quadrado que permite avaliar os níveis de 

significância estatística das variáveis em estudo. 

Como avaliação da resposta ao tratamento e sobrevida destes pacientes, serão 

elaboradas curvas de sobrevida de Kaplan-Meier de acordo com o tipo de tratamento 

introduzido, estadiamento e subsítio anatômico acometido, sendo o tempo de 

seguimento de cada paciente de 720 dias (2 anos), contabilizando-se como data inicial o 

primeiro dia de tratamento (cirúrgico ou radioquimioterápico).  Também serão utilizadas 

tabelas para expor o perfil epidemiológico e social da população em estudo, bem como 

gráficos apresentando a situação dos pacientes com relação à sobrevida, sendo divididos 

em 6 meses, 1 ano e 2 anos após o início do tratamento.  Em cada uma destas datas, 

foram verificados os seguintes status em relação à sobrevida: vivo sem doença; vivo 

com doença; óbito. 

A pesquisa e as análises foram todas custeadas por recursos próprios, não 

existindo nenhum financiamento público ou privado, bem como nenhum conflito de 

interesse. 
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4 - RESULTADOS 

 

  

Foram selecionados inicialmente 257 pacientes através da pesquisa através dos 

CIDs referidos, e após aplicação dos critérios de exclusão e inclusão, restaram 87 

pacientes que foram para análise. 

Entre o perfil epidemiológico dos pacientes selecionados, encontramos 63 

(72,41%) dos entrevistados são do sexo masculino, enquanto que o sexo feminino 

ocorreu em 24 (27,59%). Com relação ao faixa etária, temos o seguinte resultado: até 60 

anos (56,10%) e acima de 60 anos (43,90%). 72,22% possuem IMC de até 25, enquanto 

que 27,78% com IMC acima de 25. Aposentado (22,72%) e agricultor (18,17%) foram 

as principais ocupações mencionadas. Quanto ao grau de escolaridade 37,50% não 

possuem grau de instrução e 45,83% com ensino fundamental. 64,29% dos pacientes 

têm renda entre 1 e 3 salários mínimos. 89,29% possuem moradia própria. Por último, 

92,75% e 87,69% consumiram produtos oriundos do tabagismo e de bebidas alcoólicas, 

respectivamente. Os dados estão expostos abaixo na Tabela 1. 

Na tabela a seguir (Tabela 2), ainda com relação ao tabagismo e etilismo, o 

número médio de maços de cigarro ao ano é de 48,27 e o número médio de doses ao dia 

é de 3,14. Além disso, podemos observar que a idade média dos pacientes foi de 60,15 

anos, com desvio padrão de 11,99, enquanto que a metade dos pacientes possui idade de 

até 58,00 anos. Enquanto que o IMC médio dos pacientes é 22,13 com desvio padrão de 

4,43. 
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Tabela 1: Perfil dos pacientes 
Características Frequência % 

Sexo 
Masculino 63 72,41 

Feminino 24 27,59 

Faixa etária* 
Até 60 anos 46 56,10 

Acima de 60 anos 36 43,90 

Classificação do IMC* 
Até 25 39 72,22 

Acima de 25 15 27,78 

Profissão* 

Aposentado 5 22,72 

Agricultor 4 18,17 

Asg 2 9,08 

Pedreiro 2 9,08 

Ambulante 1 4,55 

Comerciante 1 4,55 

Dentista 1 4,55 

Do lar 1 4,55 

Funcionário público 1 4,55 

Mecânico 1 4,55 

Militar 1 4,55 

Motorista 1 4,55 

Pintor 1 4,55 

Grau de escolaridade* 

Sem instrução 9 37,50 

Ensino fundamental 11 45,83 

Ensino médio 1 4,17 

Ensino superior 3 12,50 

Renda familiar* 

Até 1 salário mínimo 8 28,58 

1 - 3 salários mínimos 18 64,29 

Acima de 3 salários mínimos 2 7,13 

Tipo de moradia* 
Própria 25 89,29 

Alugada 3 10,71 

Com quem reside* 

Esposo (a) 17 62,97 

Filhos 1 3,70 

Outros familiares/amigos 9 33,33 

Tabagismo* 
Sim 64 92,75 

Não 5 7,25 

Tipo de fumo* 
Com filtro 10 58,82 

Sem filtro 7 41,18 

Etilismo* 
Sim 57 87,69 

Não 8 12,31 
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Tabela 2: Estatística descritiva da idade dos pacientes 

Variáveis Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média Desvio Padrão CV 

Idade (em anos) 41,00 87,00 51,00 58,00 69,00 60,15 11,99 
19,9

4 

IMC 13,70 34,80 18,60 22,00 25,00 22,13 4,43 
20,0

4 

Número de maço 
(ano) 

30,00 80,00 40,00 47,50 60,00 48,27 12,61 
26,1

2 

Número de doses 
(dia) 

2,00 5,00 2,00 2,00 5,00 3,14 1,46 
46,5

8 

 
 

        
 

 

 

Com relação ao sítio acometido, temos o seguinte resultado: tonsila (40,23%), 

base da língua (32,18%), palato mole (17,24%), parede posterior/lateral (6,90%) e 

outras localizações (3,45%) (Tabela 3). 

 

 

 

 

Tabela 3: Sítio acometido 

Resposta Frequência absoluta % 

Tonsila 35 40,23 

Base da língua 28 32,18 

Palato mole 15 17,24 

Parede posterior/lateral 6 6,90 

Outras localizações 3 3,45 

Total 87 100,00 

 

 

  

 

 

Foram realizadas análises comparando algumas características epidemiológicas 

gerais dos pacientes e os subsítios acometidos.  Aplicando o teste qui-quadrado (x
2
), 

considerando significância (p) <0,05, não foram identificadas diferenças 

estatisticamente significantes entres as características selecionadas e o subsítio. (Tabela 

4). 
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Tabela 4: Sítio acometido versus característica dos pacientes 

Característica do 
paciente 

Sítio acometido 
Total Valor – p 

Tonsila Base da língua Palato mole Outras regiões 

Sexo 

Feminino 41,67% (n=10) 33,33% (n=8) 16,67% (n=4) 8,33% (n=2) 100,00% (n=24) 
0,983(1) 

Masculino 39,68%(n=25) 31,75%(n=20) 17,46%(n=11) 11,11%(n=7) 100,00% (n=63) 

Faixa etária 

Até 60 anos 45,65%(n=21) 28,26%(n=13) 17,39%(n=8) 8,70%(n=4) 100,00% (n=46) 
0,499(1) 

Acima de 60 anos 30,56%(n=11) 41,67%(n=15) 16,66%(n=6) 11,11%(n=4) 100,00% (n=36) 

Classificação do IMC 

Até 25 43,59%(n=17) 20,51%(n=8) 20,51%(n=8) 15,39%(n=6) 100,00% (n=39) 
0,100(1) 

Acima de 25 46,67%(n=7) 46,67%(n=7) 6,66%(n=1) 0,00% (n=0) 100,00% (n=15) 

Procedência 

Capital 25,00%(n=6) 41,67%(n=10) 12,50%(n=3) 20,83%(n=5) 100,00%(n=24) 
0,392(1) 

Interior 35,71%(n=10) 35,71%(n=10) 21,44%(n=6) 7,14%(n=2) 100,00%(n=28) 

(1) Qui-quadrado (2) Exato de Fisher 

 

 

Em relação ao estádio inicial à admissão, conforme esperado pela baixa 

assistência à saúde principalmente no interior do estado, associado ao atraso no 

diagnóstico precoce e a centralização das unidades de tratamento, foi encontrado um 

predomínio do estádio IV à admissão, seguido pelos estádios III, II e I 

retrospectivamente (Tabela 5). 

 

 

   

 

 

Tabela 5: Estadio clínico 

Resposta Frequência absoluta % 

Estadio I 4 4,60 

Estadio II 10 11,50 

Estadio III 29 33,33 

Estadio IV 44 50,57 

Total 87 100,00 

 

 
 

À semelhança da análise das características epidemiológicas com os subsítios, 

foram realizadas análises dos estádios clínicos à admissão com as referidas 

características acrescidas dos subsítios.  Também foi aplicado o teste qui-quadrado (X
2
), 

para um nível de significância < 5% (Tabelas 6 e 7). 
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Tabela 6: Estadiamento clínico versus características dos pacientes 

Característica do paciente 
Estadiamento 

Total Valor – p 
I e II III e IV 

Sexo 

Feminino 12,50% (n=3) 87,50% (n=21) 100,00% (n=24) 
0,749 (2) 

Masculino 17,46% (n=11) 82,54% (n=52) 100,00% (n=63) 

Faixa etária 

Até 60 anos 15,22% (n=7) 84,78% (n=39) 100,00% (n=46) 
0,858 (1) 

Acima de 60 anos 16,67% (n=6) 83,33% (n=30) 100,00% (n=36) 

Classificação do IMC 

Até 25 15,38% (n=6) 84,62% (n=33) 100,00% (n=39) 
0,696 (2) 

Acima de 25 20,00% (n=3) 80,00% (n=12) 100,00% (n=15) 

Procedência 

Capital 16,67% (n=4) 83,33% (n=20) 100,00% (n=24) 
0,463 (1) 

Interior 25,00% (n=7) 75,00% (n=21) 100,00% (n=28) 

Sítio acometido 

Tonsila 5,71% (n=2) 94,29% (n=33) 100,00% (n=35) 

0,033 (1) 
Base da língua 14,29% (n=4) 85,71% (n=24) 100,00% (n=28) 

Palato mole 40,00% (n=6) 60,00% (n=9) 100,00% (n=15) 

Outras localizações 22,22% (n=2) 77,78% (n=7) 100,00% (n=9) 
(1) Qui-quadrado(2) Exato de Fisher 

 

 

 

 

Tabela 7: Estadiamento clínico versus características dos pacientes 

Característica do paciente 
Estadiamento 

Total Valor – p 
I e II III IV 

Sexo 

Feminino 12,50% (n=3) 50,00% (n=12) 37,50% (n=9) 100,00% (n=24) 
0,126 (1) 

Masculino 17,46% (n=11) 26,98% (n=17) 55,56% (n=35) 100,00% (n=63) 

Faixa etária 

Até 60 anos 15,22% (n=7) 28,26% (n=13) 56,52% (n=26) 100,00% (n=46) 
0,245 (1) 

Acima de 60 anos 16,67% (n=6) 44,44% (n=16) 38,89% (n=14) 100,00% (n=36) 

Classificação do IMC 

Até 25 15,38% (n=6) 33,33% (n=13) 51,28% (n=20) 100,00% (n=39) 
0,912 (1) 

Acima de 25 20,00% (n=3) 33,33% (n=5) 46,67% (n=7) 100,00% (n=15) 

Procedência 

Capital 16,67% (n=4) 29,17% (n=7) 54,17% (n=13) 100,00% (n=24) 
0,545 (1) 

Interior 25,00% (n=7) 35,71% (n=10) 39,29% (n=11) 100,00% (n=28) 

Sítio acometido 

Tonsila 5,71% (n=2) 40,00% (n=14) 54,29% (n=19) 100,00% (n=35) 

0,121 (1) 
Base da língua 14,29% (n=4) 28,57% (n=8) 57,14% (n=16) 100,00% (n=28) 

Palato mole 40,00% (n=6) 26,67% (n=4) 33,33% (n=5) 100,00% (n=15) 

Outras localizações 22,22% (n=2) 33,33% (n=3) 44,44% (n=4) 100,00% (n=9) 
(1) Qui-quadrado(2) Exato de Fisher 

 

 

 

 Dentre as formas terapêuticas aplicadas, foram didaticamente divididos entre 

pacientes submetidos à tratamento cirúrgico (terapêutico ou de resgate), ou não 

cirúrgico (radioterapia ou radioquimioterapia).  Ocorreu um equilíbrio entre as opções 
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terapêuticas, com uma pequena superioridade na escolha de tratamento cirúrgico (51,72 

%). (Tabela 8). 

 

Tabela 8: Realização de tratamento cirúrgico 

Resposta Frequência absoluta % 

Não 45 51,72 

Sim 42 48,28 

Total 87 100,00 

 

  

Ocorreu uma maior indicação de tratamento cirúrgico no sexo feminino (50,79 

%), equivalência de indicação em relação à idade (maior ou menor que 60 anos), o 

grupo de IMC >25 teve uma maior indicação de cirurgia em relação ao IMC < 25. 

Proporcionalmente, foi realizada uma maior quantidade de cirurgias em pacientes da 

capital (45,83 %) em relação aos pacientes do interior (39,29 %), e em relação ao 

subsítio, um leve aumento de indicação de radioquimioterapia para tonsila (51,43 %) e 

palato mole (53,33 %), com equivalência de indicação na base de língua (50%).  Foram 

realizadas análises através do teste exato de Fisher ou do teste do qui-quadrado (x
2
).  

Houve evidência de diferença estatisticamente significante (p < 5%) para realização de 

tratamento cirúrgico nos estádios I e II (Tabela 9).  

 

Tabela 9: Tratamento cirúrgico versus característica dos pacientes 

Característica dos pacientes 
Tratamento cirúrgico 

Total Valor – p 
Sim Não 

Sexo 

Masculino 41,67% (n=10) 58,33% (n=14) 100,00% (n=24) 
0,446 (1) 

Feminino 50,79% (n=32) 49,21% (n=31) 100,00% (n=63) 

Faixa etária 

Até 60 anos 50,00% (n=23) 50,00% (n=23) 100,00% (n=46) 
1,000 (1) 

Acima de 60 anos 50,00% (n=18) 50,00% (n=18) 100,00% (n=36) 

Classificação do IMC 

Até 25 46,15% (n=18) 53,85% (n=21) 100,00% (n=39) 
0,362 (1) 

Acima de 25 60,00% (n=9) 40,00% (n=6) 100,00% (n=15) 

Procedência 

Capital 45,83% (n=11) 54,17% (n=13) 100,00% (n=24) 
0,634 (1) 

Interior 39,29% (n=11) 60,71% (n=17) 100,00% (n=28) 

Localização 

Tonsila 48,57% (n=17) 51,43% (n=18) 100,00% (n=35) 

0,991 (1) 
Base da língua 50,00% (n=14) 50,00% (n=14) 100,00% (n=28) 

Palato mole 46,67% (n=7) 53,33% (n=8) 100,00% (n=15) 

Outras localizações 44,44% (n=4) 55,56% (n=5) 100,00% (n=9) 

Estadiamento clínico 

I e II 71,43% (n=10) 28,57% (n=4) 100,00% (n=14) 

0,072 (1) III 34,48% (n=10) 65,52% (n=19) 100,00% (n=29) 

IV 50,00% (n=22) 50,00% (n=22) 100,00% (n=44) 

(1)Qui-quadrado (2) Exato de Fisher 

 

Dentre os pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico neste estudo, 88% foram 

com objetivo terapêutico e 16,67% de resgate.  Em relação ao tipo de cirurgia ocorreu 
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um predomínio de ressecção do tumor primário + esvaziamento cervical (54,76%), 

seguido de esvaziamento sem cirurgia no sítio primário (28,57%) e ressecção do tumor 

primário isolada (16,67%). A maioria dos procedimentos (85,71%) não utilizou nem 

retalho para fechamento nem madibulotomia para acesso, seguido de com retalho sem 

mandibulotomia (11,43%) e com retalho e mandibulotomia (2,86%).  Em relação ao 

grau de diferenciação dos pacientes cirúrgicos, 78,85% foram moderadamente 

diferenciados, seguidos de 17,30% pouco diferenciados e 3,85% bem diferenciado.  O 

status da margem da ressecção foi com 55,56% de margens livres e 44,44% com 

margem comprometida. A maioria dos estádios cirúrgicos foi compatível com o clínico 

(75%) e foram utilizados de forma adjuvante radioterapia em 91,76% dos casos e 

quimioterapia em 89,16%.  A média de linfonodos dissecados em cada esvaziamento 

cervical foi de 21,21 linfonodos.  Predomínio do uso de cisplatina isolada na 

quimioterapia (94,57%), e dentre as complicações do tratamento cirúrgico e associado à 

RT, ocorreu xerostomia em 50% dos casos e mucosite severa em 30,77 (Tabela 10). 

 

Tabela 10: Perfil dos pacientes quanto aos procedimentos cirurgicos 

Características Frequência % 

Indicação da cirurgia  

(Múltipla resposta) 

Terapêutico 37 88,10 

Resgate 7 16,67 

Tipo de cirurgia 

Ressecção do tumor primário + esvaziamento 23 54,76 

Esvaziamento sem cirurgia no primário 12 28,57 

Ressecção do tumor primário isolada 7 16,67 

Utilização de retalho e 

mandibulotomia 

Sem retalho e sem mandibulotomias 30 85,71 

Com retalho e sem mandibulotomias 4 11,43 

Com retalho e com mandibulotomias 1 2,86 

Grau de diferenciação* 

Bem diferenciado 2 3,85 

Moderadamente diferenciado 41 78,85 

Pouco diferenciado 9 17,30 

Margem* 
Livre 15 55,56 

Comprometida 12 44,44 

Estadiamento compatível 

com o clínico* 

Sim 15 75,00 

Não 5 25,00 

Complicação de cirurgia* 
Infecção 7 87,50 

Disfunção de nervos 1 12,50 

Tipo de radioterapia* 
Terapêutica 78 91,76 

Adjuvante 7 8,24 

Utilização de quimioterapia* 
Sim 74 89,16 

Não 9 10,84 

Uso de drogas* 
Cisplatina isolada 37 94,87 

Esquema combinado 2 5,13 

Complicações da 

radioterapia e quimioterapia  

(Múltipla resposta) 

Xerostomia 26 50,00 

Mucosite severa 16 30,77 

Radiodermite 14 26,92 

Mucosite leve 8 15,38 

Trismo 4 7,69 

Infecção de sítio tratado 2 3,85 

Sem complicações 9 17,31 
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Ainda em relação ao tratamento cirúrgico, a maioria dos pacientes submetidos a 

esvaziamento cervical apresentou extravasamento extracapsular de doença, fator que 

comprovadamente diminui a sobrevida e aumenta a recidiva regional(Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Frequência de Extravasamento Capsular nos Esvaziamentos 

Cervicais 

 

 
 

 

 

 

Em relação à resposta geral ao tratamento cirúrgico x tratamento não-cirúrgico 

foi realizada uma análise de sobrevida dentro de 2 anos após o início do tratamento 

expressa graficamente numa curva de Kaplan-Meier.  Ocorreu uma maior mortalidade 

nos primeiros 6 meses no grupo submetido à cirurgia, com semelhança de resposta em 1 

ano e uma maior sobrevida no grupo cirúrgico em 2 anos(Gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Função de sobrevivência do tempo de óbito em relação à realização ou não 

de cirurgia 

 
Fonte: Pesquisa 2016 
 

 

 

 

 

Para avaliar a qualidade de vida dos pacientes submetidos a cada tratamento, 

foram avaliados o uso de sonda nasoenteral e o uso de traqueotomia 6 meses após o 

tratamento.  Dentro desta avaliação verificou-se uma menor necessidade de sonda 

nasoenteral e de traqueotomia no grupo submetido à cirurgia em relação ao grupo 

submetido ao tratamento primário com radioquimioterapia.  Em relação ao uso de 

traqueotomia, grande vantagem foi vista no grupo cirúrgico, necessidade de realização 

deste procedimento em 88,46% no grupo RT/QT contra apenas 7,5% no grupo 

cirúrgico, e  uso de sonda nasoenteral em 86% no grupo RT/QT contra 22,5% no grupo 

cirúrgico (Tabelas 11 e 12). 

 

 

 

Tabela 11 

 

Uso de Sonda Nasoenteral  6 meses após o Tratamento 

 
Sim Não Total Valor-p 

Cirurgia 22,5%(9) 77,5%(31) 100%(40) 
0,000 (2) 

RT/QT 86%(24) 14,28%(4) 100%(28) 
(1) Qui-quadrado(2) Exato de Fisher 
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Tabela 12 

Uso de Traqueotomia 6 meses após o Tratamento 

 
Sim Não Total Valor-p 

Cirurgia 7,5%(3) 92%(37) 100%(40) 
0,000 (2) 

RT/QT 88,46%(23) 11,5%(3) 100%(26) 
(1) Qui-quadrado(2) Exato de Fisher 

  

 

Para avaliar a resposta a cada tipo de tratamento de acordo com o estádio clínico, 

utilizamos um Status clínico dividido em 3 níveis: vivo sem doença, vivo com doença e 

óbito.  Estes dados foram colhidos de cada paciente em 6 meses, 1 ano e 2 anos após o 

início do tratamento.  Em relação aos Estadios I e II, foi visto uma semelhança entre os 

tratamentos com uma taxa de 90 % de vivos sem doença em 6 meses, 1 ano e 2 anos no 

grupo do tratamento cirúrgico e 100 % nos mesmos períodos no grupo de radio e 

quimioterapia (RT/QT) (Tabelas 13 e 14). 

 

 

Tabela 13 – Status clínico x sobrevida nos pacientes submetidos à cirurgia em Estadio I 

e II 

 

STATUS ESTADIO I E II – CIRURGIA 6 MESES 1 ANO 2 ANOS Valor-p 

VIVO SEM DOENÇA 90%(9) 90%(9) 90%(9) 

1,000 (2) 
VIVO COM DOENÇA 0 0 0 

ÓBITO 10%(1) 10%(1) 
10%(1) 

Total 100%(10) 100%(10) 100%(10) 
(1) Qui-quadrado(2) Exato de Fisher 

 

 

 

Tabela 14 – Status clínico x Sobrevida nos pacientes submetidos à Radioquimioterapia 

em Estadio I e II 

STATUS ESTADIO I E II - RT/QT 6 MESES 1 ANO 2 ANOS 

    

VIVO SEM DOENÇA 100%(4) 100%(4) 100%(4) 

VIVO COM DOENÇA 0 0 0 

ÓBITO 0 0% 0% 

Total 100%(4) 100%(4) 100%(4) 
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 Já em relação aos pacientes em Estadio III, vemos uma semelhança nas respostas 

terapêuticas, com leve vantagem para o grupo da RT/QT em 6 meses por apresentar 79 

% de pacientes vivos sem doença,  21 % de vivos com doença e nenhum óbito, em 

contraste com 80 % de vivo sem doença e 20 % de óbitos no grupo da cirurgia.  Já em 2 

anos, ocorreu também resultados semelhantes mas com leve vantagem do grupo 

cirúrgico que se manteve com os mesmos resultados apresentados em 6 meses, em 

contraste com uma quantidade de óbitos de 21% e uma quantidade de vivos sem doença 

de 79 % no grupo RT/QT (Tabelas 15 e 16). 

 

Tabela 15 – Status clínico x Sobrevida nos pacientes submetidos à Radioquimioterapia 

em Estadio III 

STATUS ESTADIO III - RT/QT 6 MESES 1 ANO 2 ANOS Valor-p 

VIVO SEM DOENÇA 79%(15) 79%(15) 79%(15) 

0,063 (1) VIVO COM DOENÇA 21%(4) 5%(1) 0 

ÓBITO 0 16%(3) 21%(4) 

Total 100%(19) 100%(19) 100%(19)  
(1) Qui-quadrado(2) Exato de Fisher 

 

Tabela 16 – Status clínico x Sobrevida nos pacientes submetidos à Cirurgia em Estadio 

III 

STATUS ESTADIO III – CIRURGIA 6 MESES 1 ANO 2 ANOS Valor-p 

VIVO SEM DOENÇA 80%(8) 80%(8) 80%(8) 

1,000 (1) VIVO COM DOENÇA 0 0 0 

ÓBITO 20%(2) 20%(2) 20%(2) 
(1) Qui-quadrado(2) Exato de Fisher 

 

 Já nos pacientes de Estadios IV ocorreu uma boa vantagem terapêutica nos 

pacientes submetidos à cirurgia, vantagem esta vista desde os 6 meses após o 

tratamento, quando no grupo dos pacientes operados vimos 64% de vivos sem doença, 

27% de vivos com doença e 9% de óbitos. No mesmo período no grupo da RT/QT 

vimos 48% de vivo sem doença, 48% de vivos com doença e 4% de óbitos.  Já em 2 

anos ocorre uma maior discrepância entre os resultados evidenciando um maior 

benefício de tratamento cirúrgico nestes casos, com 55 % de vivos sem doença (23% no 

grupo RT/QT), 18% de vivos com doença (resultado semelhante ao RT/QT) e um 

percentual de óbitos de 27% (com 59% no grupo da RT/QT) (Tabelas 17 e 18). 
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Tabela 17 – Status clínico x Sobrevida nos pacientes submetidos à Cirurgia em Estadio 

IV 

STATUS CIRURGIA - ESTADIO IV 6 MESES 1 ANO 2 ANOS Valor-p 

VIVO SEM DOENÇA 64,00%(14) 60%(13) 55%(12) 

0,382 (1) VIVO COM DOENÇA 27,00%(6) 32%(7) 18%(4) 

ÓBITO 9,00%(2) 9,00%(2) 27,00%(6) 

Total 100%(22) 100%(22) 100%(22)  
(1) Qui-quadrado(2) Exato de Fisher 

 

Tabela 18– Status clínico x Sobrevida nos pacientes submetidos à Radioquimioterapia 

em Estadio IV 

STATUS ESTADIO IV - RT/QT 6 MESES 1 ANO 2 ANOS Valor-p 

VIVO SEM DOENÇA 48%(10) 33%(7) 23%(5) 

0,009 (1) VIVO COM DOENÇA 48%(10) 27%(6) 18%(4) 

ÓBITO 4%(1) 40%(8) 59%(12) 

Total 100%(21) 100%(21) 100%(21)  
(1) Qui-quadrado(2) Exato de Fisher 

  

 

Foram analisados também os resultados dos tratamentos cirúrgicos quando a 

cirurgia foi indicada de forma primária ou terapêutica, ou quando foi indicado de 

resgate.  Nesta análise, grande benefício foi evidenciado quando a cirurgia foi indicada 

de forma terapêutica com 80% dos casos vivos sem doença em 2 anos em comparação 

com os casos operados de resgate, em que se encontrou uma sobrevida livre de doença 

em 2 anos de apenas 14,3% (Tabelas 19 e 20)(Gráficos 3 e 4). 

 

 

 

 

Tabela 19 – Análise de Status e sobrevida em pacientes submetidos ao tratamento 

cirúrgico com indicação terapêutica/primária 

 

STATUS CIRURGIA - TERAPÊUTICA 6 MESES 1 ANO 2 ANOS Valor-p 

VIVO SEM DOENÇA 85,7%(30) 82,8%(29) 80%(28) 

0,620 (1) VIVO COM DOENÇA 0 3%(1) 5,7(2) 

ÓBITO 14,3%(5) 14,2%(5) 14,3%(3) 

Total 100%(35) 100%(35) 100%(35)  
1) Qui-quadrado(2) Exato de Fisher 
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Tabela 20 – Análise de Status e sobrevida em pacientes submetidos ao tratamento 

cirúrgico de resgate 

 

STATUS CIRURGIA - RESGATE 6 MESES 1 ANO 2 ANOS Valor-p 

VIVO SEM DOENÇA 14,3%(1) 14,3%(1) 14,3%(1) 

0,036 (1) VIVO COM DOENÇA 85,7%(6) 85,7%(6) 28,5%(2) 

ÓBITO 0 0 57,2%(4) 

Total 100%(7) 100%(7) 100%(7)  
(1) Qui-quadrado(2) Exato de Fisher 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Distribuição quantitativa dos subsítios que foram submetidos à cirurgia 

terapêutica/primária 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonsila (37,14%)

Base de Língua (34,28%)

Palato Mole (20%)

Outras Localizações
(8,5%)
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Gráfico 4 – Distribuição quantitativa dos subsítios que foram submetidos à cirurgia de 

resgate 

 

 
  

 

 

 

Analisamos ainda o grupo cirúrgico em relação ao status da margem pós-

operatória, se livre ou comprometida.  Esta avaliação foi motivada pelo elevado índice 

de margem comprometida (44,44%), e por este ser um comprovado fator de recidiva e 

de diminuição de sobrevida.  No grupo de margem livre foi observado uma sobrevida 

livre de doença em 6 meses, 1 ano e 2 anos de 86,6%.  Já no grupo com margem 

comprometida ocorreu uma sobrevida livre em 2 anos de 66,66%, e com prevalência de 

16,66% de pacientes vivos com doença e em óbito.   O subsítio com maior prevalência 

de margem comprometida foi a base da língua seguido da tonsila, apesar deste último 

ser o subsítio mais acometido e o mais submetido ao tratamento cirúrgico (Tabelas 21 e 

22)(Gráfico 5). 

 

 

 

 

Tabela 21 – Análise de Status e sobrevida em pacientes submetidos ao tratamento 

cirúrgico com margem livre 

 

STATUS CIRURGIA - MARGEM LIVRE 6 MESES 1 ANO 2 ANOS Valor-p 

VIVO SEM DOENÇA 86,66%(13) 86,66%(13) 86,66(13) 

0,827 (1) VIVO COM DOENÇA 6,6%(1) 6,6%(1) 0 

ÓBITO 6,6%(1) 6,6%(1) 13,33%(2) 

Total 100%(15) 100%(15) 100%(15)  
(1) Qui-quadrado(2) Exato de Fisher 

 

 

Tonsila (57,14%)

Base de Língua (28,5%)

Outras Localizações
(14,28%)
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Tabela 22 – Análise de Status e sobrevida em pacientes submetidos ao tratamento 

cirúrgico com margem comprometida 

 

STATUS CIRURGIA - MARGEM COMPROMETIDA 6 MESES 1 ANO 2 ANOS Valor-p 

VIVO SEM DOENÇA 75%(9) 66,66%(8) 66,66%(8) 

0,975 (1) VIVO COM DOENÇA 8,3%(1) 16,66%(2) 16,66%(2) 

ÓBITO 16,6%(2) 16,66%(2) 16,66%(2) 

Total 100%(12) 100%(12) 100%(12)  
(1) Qui-quadrado(2) Exato de Fisher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Distribuição quantitativa dos subsítios que foram submetidos à cirurgia 

com margem comprometida 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonsila 33,3%

Base de Língua 41,6%

Outras localizações 25%
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5 - DISCUSSÃO 

 

 

 Várias hipóteses desenvolvidas no planejamento da pesquisa foram confirmadas 

após a análise dos seus dados.  Inicialmente, a grande quantidade de pacientes 

eliminados pelos critérios de exclusão já apontam casos muito avançados à admissão, 

ou que pela doença desenvolveram comorbidades severas que impedem a execução 

completa das terapêuticas disponíveis e assim encurtam ainda mais a sobrevida. Casos 

avançados são comprovadamente associados à piores prognósticos em tumores de 

orofaringe em estudos prévios (CHEN et al., 2007).   

 Acredita-se que a maior prevalência de estadios avançados à admissão decorre 

de problemas estruturais no sistema de saúde pública, e de características próprias dos 

pacientes acometidos.  Dentre as características relativas ao pacientes, o baixo nível 

sócio econômico é fator predisponente ao desenvolvimento de câncer de orofaringe bem 

como sua exposição em estádios avançados.  Um estudo canadense verificou a 

incidência de cânceres de cabeça e pescoço (incluindo orofaringe) e observou-se uma 

correlação estatisticamente significativa entre a incidência e a renda média da população 

residente em cada distrito, sendo esta relação inversamente proporcional, quanto menor 

a renda maior a incidência de câncer de orofaringe (HWANG et al., 2013).  No nosso 

estudo 28,58% tinham renda de até 1 salário mínimo e 64,29% tinham renda entre 1-3 

salários mínimos, sendo assim ampla maioria.  Em associação ao nível de renda, o grau 

de escolaridade tem importância na incidência, pois geralmente pacientes mais 

instruídos buscam de forma mais precoce atendimento médico.  Neste estudo 37,50% 

dos pacientes eram analfabetos e 45,83% possuíam apenas o ensino fundamental.  Esses 

dados relatados são importantes para traçar o perfil sócio-econômico da população 

estudada, e juntamente com a limitação estrutural, de profissionais, e de recursos 

disponíveis, temos uma população e uma estrutura diferente das condições onde é 

realizada a maioria dos estudos mais relevantes nos países desenvolvidos e assim 

podem ocorrer vieses de seleção caso não sejam considerados de forma individual cada 

caso, bem como a estrutura social, econômica e de saúde disponíveis a este tratamento. 

 A maioria dos pacientes (89,29%) mora em casa própria e residem com o 

cônjuge (62,97%).Em relação ao sexo identificou-se uma prevalência do sexo 

masculino (72,41%), porém uma proporção feminina em elevação (27,59%), sendo este 

dado compatível com a literatura atual, e confirmando uma maior incidência nas 

mulheres em relação a estudos realizados em décadas passadas (AL et al., 2004). Alguns 

fatores foram relacionados ao aumento da incidência feminina como o aumento do 

tabagismo e etilismo pelas mulheres nos últimos anos, bem como aumento da prática do 

sexo oral (N et al., 2016). 

 Já em relação à prática do tabagismo, foi confirmada uma predominância de 

pacientes tabagistas (92,75%), sendo um leve predomínio de cigarros com filtro, mas 

com uma presença significante de uso de cigarros sem filtro ou cachimbo, que 

aumentam ainda mais o risco de câncer de orofaringe, bem como de boca, laringe e 

hipofaringe.  Uma meta-análise mostrou um aumento de 3,49 vezes o risco de câncer de 

faringe em uso exclusivo de cigarro e um aumento no risco em 3,71 vezes em usuários 
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de cachimbo e cigarro sem filtro (WYSS et al., 2013). 

O etilismo foi identificado em 87,69% dos pacientes selecionados neste estudo e 

a grande maioria em associação com o tabagismo. Este fator também já previamente 

relatado como desencadeador de câncer de orofaringe, tem o seu risco aumentado de 

acordo com a quantidade de álcool ingerido por dia, sendo um aumento de risco de 1,29 

para 10 g/dia etanol, 3,24 para 50g/dia e 13,02 para 125g/dia(TRAMACERE et al., 

2010). 

O status nutricional é outro fator que interfere diretamente no resultado do 

tratamento tanto radioterápico quanto cirúrgico, pois estados graves de desnutrição são 

associados à maior incidência de complicações pós-tratamentos e menor resposta 

terapêutica (PAI et al., 2012).  O IMC médio neste estudo foi de 22,13, e estudos 

prévios já demonstraram que IMC>25 são associados à menor taxa de recidiva e maior 

sobrevida livre de doença do que pacientes com IMC < 25(PAI et al., 2012). 

 Em relação à idade média dos pacientes acometidos, encontramos uma média de 

60,15 anos com desvio padrão de 11,99.  Esses dados estão de acordo com dados 

nacionais e internacionais de epidemiologia em carcinomas epidermóides de orofaringe.  

Dados do SEER (Surveillance Epidemiology and End Results) de2008 a 2012 

mostraram uma idade média de acometimento de 62 anos, com 29,9% dos casos 

ocorrendo entre 55 e 64 anos, 22,4% ocorrendo entre 65 e 74 anos, e 19,4% entre 45 e 

54 anos (“Cancer of the Oral Cavity and Pharynx - SEER Stat Fact Sheets”, [s.d.]). 

 O subsítio mais comumente acometido foi o complexo tonsilar com 40,23% dos 

casos, seguindo da base da língua com 32,18% e palato mole com 17,24%.  Na 

literatura o complexo tonsilar é o local mais comum de desenvolvimento de carcinomas 

epidermóides da orofaringe, ocorrendo em torno de 78% dos casos, seguido geralmente 

do palato mole, que possui uma mais fácil detecção e geralmente é diagnosticado em 

estádios precoces, tendo em nosso estudo uma prevalência de 40% em estadios I e II e 

26,67% em estadio III.  A base da língua, geralmente tem uma maior demora no 

diagnóstico devido à dificuldade de inspeção, e os sintomas se iniciam como um “bolo 

na garganta”. Tumores das paredes posterior e laterais são raros (COHAN et al., 2009).

  

 Nas análises comparativas entre os subsítios acometidos e as características dos 

pacientes, vimos um predomínio tanto no sexo masculino como no sexo feminino de 

acometimento de tonsila seguido da base da língua.  Apesar de estudos prévios 

acreditarem que o aumento mais recente da incidência no sexo feminino decorra do 

desenvolvimento carcinomas relacionados ao HPV, foi feita uma revisão sistemática 

com estudos de várias partes do mundo, utilizando pacientes com diferentes frequências 

de tabagismo, e após análise estatística que excluiu a influência do cigarro no 

desenvolvimento destas neoplasias, concluindo-se que carcinomas relacionados ao HPV 

podem afetar com a mesma intensidade homens e mulheres em diferentes populações 

(COMBES; CHEN; FRANCESCHI, 2014). 

 Em relação ao Estadio Clínico durante a admissão, aproximadamente metade 

dos pacientes se apresentaram com Estadio IV (50,57%).  Isso corrobora a hipótese 

inicial de predomínio de casos avançados em virtude das características já citadas tanto 

socioeconômicas dos pacientes quanto da insuficiência da rede de assistência à saúde 
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pública.  E este valor na prática deve ser maior, pois o valor descrito foi obtido com os 

pacientes da pesquisa após aplicação dos critérios de exclusão que eliminaram na 

grande maioria pacientes com Estadio IV.  Em seguida vieram os estádios III (33,33%), 

o II (11,5%) e o I(4,60%).  Esse retrato epidemiológico demonstra uma falha no 

diagnóstico precoce destas neoplasias, tanto por características pessoais, quanto 

estruturais da rede de atenção à saúde, levando assim a uma diminuição da chance de 

cura e sobrevida livre nestes pacientes que através de um diagnóstico precoce poderiam 

otimizar as chances de sucesso das terapêuticas empregadas (GATTA et al., 2015). 

 Avaliando-se as características dos pacientes de acordo com os subsítios, vemos 

que o sexo masculino apresentou uma maior tendência à admissão em estádios 

avançados, pois este sexo apresentou 55,56% de Estadio IV em comparação com 

37,50% do sexo feminino.  Isso pode se dever a uma tendência cultural das mulheres 

desta região em procurarem atendimento médico de forma mais precoce que os homens.  

Estes últimos, principalmente residentes em áreas distantes ou de baixo nível sócio 

econômico, possuem maior resistência em buscar atendimento médico e frequentemente 

só o fazem em casos de grande debilidade física. 

 Ao correlacionar o IMC com o Estadiamento, verificamos uma leve prevalência 

de Estadio IV dos pacientes com IMC<25 (51,28%) do que com IMC>25 (46,67%).  

Isso também pode decorrer dos critérios de exclusão na seleção dos pacientes, pois a 

maioria dos pacientes possuía desnutrição grave que impedia a realização dos 

tratamentos plenos estavam no Estadio IV.   Este raciocínio também vale em relação à 

procedência dos pacientes, pois os pacientes da capital apresentaram uma maior 

prevalência de Estadio IV (54,17%) do que os do interior (39,29%), visto que boa parte 

dos pacientes avançados oriundos do interior, não possuíram condições de tratamento 

por características tumorais ou por comorbidades, sem excluídos da pesquisa. 

 Em relação ao estádio clínico, tonsila e base de língua apresentaram em nossa 

pesquisa um predomínio de admissão em Estadio IV (54,29% e 57,14% 

respectivamente) e o palato mole apresentou uma maior prevalência de admissão em 

Estadios I e II (40,0%).  Os tumores de tonsila podem ser tanto exofíticos como 

ulcerativos, e se apresentam geralmente em 75% dos casos em estádios III ou IV devido 

à sua facilidade de disseminação profunda para espaço parafaríngeo e base da língua 

(PEREZ et al., 1982), além da grande drenagem linfática existente nesta região que 

permite a disseminação em metástases linfonodais (LINDBERG, 1972).  As neoplasias 

da base da língua geralmente se apresentam em Estadios avançados, pois o exame físico 

desta região é mais difícil, além da característica insidiosa de tumores desta região, pela 

menor concentração de fibras nervosas condutoras de estímulos dolorosos (SHUGAR; 

NOSAL; GAVRON, 1982). 

 Em nossa pesquisa as paredes laterais e posteriores da orofaringe também 

apresentaram um predomínio de casos avançados (44,44% Estadio IV e 33,33% de 

Estadio III).  Estes resultados também estão de acordo com a literatura, pois tumores 

destas regiões geralmente são diagnosticados  em estádios avançados devido ao aspecto 

insidioso destas lesões, associados à facilidade de disseminação destas lesões para 

rinofaringe, fáscia pré-vertebral, seios piriformes, além da disseminação linfática que 

geralmente é bilateral pelo cruzamento dos linfáticos na linha média (HONG; ROY B. 
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SESSIONS; LOUIS B. HARRISON, 2009). 

 Em relação à terapêutica instituída nos pacientes selecionados, verificamos uma 

equivalência na realização de cada tratamento com 42,28% dos pacientes sendo 

submetidos a tratamentos cirúrgicos e 51,72% a tratamento radioterápico ou radio e 

quimioterápicos exclusivos.  Foram selecionados como pacientes cirúrgicos todos os 

pacientes que tiveram algum procedimento cirúrgico (exceto biopsia) durante suas 

terapias, incluindo os pacientes que foram primariamente tratados com 

radioquimioterapia e posteriormente submetidos a cirurgias de resgate.  Assim, boa 

parte dos pacientes do grupo cirúrgico também foi submetida, de forma adjuvante, à 

radioquimioterapia, mas o objetivo foi avaliar o peso da cirurgia na resposta final de 

sobrevida destes pacientes. 

 Dentre as características dos pacientes submetidos a tratamento cirúrgico, vimos 

que a maior parte dos homens não foi submetida a esta modalidade (58,33%).  O que 

pode ter sido resultado de condições de ressecabilidade do tumor, de operabilidade do 

paciente ou decisão conjunta (equipe-paciente). Já no sexo feminino, ocorreu uma 

equivalência entre as opções terapêuticas com 50,79% das pacientes submetidas à 

cirurgia terapêutica e 49,21% submetidas à radio e quimioterapia em dose terapêutica. 

 Em relação ao IMC, a maioria dos pacientes com IMC<25 (54,17%) não foram 

submetidos à cirurgia, enquanto do grupo IMC>25 60% realizaram intervenções 

cirúrgicas.  Já de acordo com o estádio clínico a maioria dos pacientes de Estadios 

iniciais (I e II) foi submetida à cirurgia (71,43%), tendo no Estadio III uma 

predominância de RT/QT (65,52%) e no Estadio IV equivalência de indicações.  Estas 

decisões corroboram com a literatura atual que indica para estádios iniciais a 

monoterapia com cirurgia ou radioterapia isoladas, com leve preferência à cirurgia em 

casos de tumores de tonsila e de radioterapia em tumores de base de língua (GORPHE 

et al., 2015).  Em tumores Estadio III, faz-se uma seleção dos casos e a depender das 

características do tumor e do paciente pode-se optar por tratamento conservador com 

RT/QT e os estudos que embasaram esta indicação foram inspirados em estudos 

semelhantes de preservação de órgão já realizados para laringe (PFISTER et al., 1995).  

Os casos de Estadio IV têm como tratamento padrão cirurgia seguida de radio e 

quimioterapia e, apesar da menor sobrevida deste grupo, este é o tratamento que 

conseguiu os melhores resultados no presente estudo.  Nos últimos anos alguns estudos 

utilizando esquemas diferentes de fracionamento na radioterapia e novas drogas 

associadas na quimioterapia vêm sendo propostos como alternativa ao tratamento 

cirúrgico agressivo dos casos de Estadio IV.  Ainda como evolução terapêutica temos a 

utilização do robô em casos avançados, testes com quimioterapia de indução e 

imunoterapia são alternativas testadas e utilizadas em alguns pacientes selecionados 

com cânceres de orofaringe avançados (SWIECICKI; MALLOY; WORDEN, 2016). 

 Verificando-se outras características dos pacientes submetidos à cirurgia, vimos 

que 37 pacientes (88,10%) foram submetidos à cirurgia terapêutica ou primária e 7 

pacientes (16,67%) submetidos à cirurgia de resgate pós-radioquimioterapia prévia.  A 

cirurgia de resgate cursa com maior dificuldade técnica, maior morbidade e recuperação 

mais prolongada pelas alterações teciduais e sistêmicas causadas pelos tratamentos 

anteriores, devendo ter um planejamento meticuloso e serem executadas em centros de 



38 

 

referência com grande volume de cirurgias (MULVEY; PRONOVOST; GOURIN, 

2015).  A maioria das cirurgias constituiu da ressecção do tumor primário em conjunto 

com o esvaziamento cervical (54,76%), visto que pela predominância de Estadio IV esta 

é a opção terapêutica indicada nestes casos.  Em 16,67% dos casos foi realizada 

ressecção do tumor primário isolada, sendo esta terapêutica indicada nos casos de T1 e 

poucos casos selecionados de T2.  Atualmente para diminuição da morbidade e melhor 

controle oncológico, estas cirurgias são executadas com o robô e já existem vários 

estudos e protocolos com indicações e experiências de cada serviço mostrando a 

eficácia deste equipamento no auxílio do tratamento de carcinomas de orofaringe 

(KELLY et al., 2014). Em nosso estudo ainda verificou-se em 28,57% dos casos 

realização de esvaziamento cervical sem cirurgia no sítio primário, que não é uma 

conduta tradicionalmente executada, mas que foi indicada principalmente em pacientes 

com pequenos tumores primários com grandes metástases cervicais, que já teriam 

indicação de radio e quimioterapias adjuvantes, e principalmente quando o sítio 

primário era palato mole em casos iniciais, pois este subsítio tem uma boa resposta a 

radioterapia (KEUS et al., 1988) e a sua ressecção com margem causa uma grande 

morbidade por causar insuficiência do véu palatino. 

 Em relação ao status da margem no pós-operatório, tivemos uma grande 

prevalência de margens comprometidas (44,44%), e este dado influencia de forma 

negativa no prognóstico, pois este fator é comprovadamente associado ao aumento de 

recidivas e diminuição da sobrevida, sendo uma margem ideal de 1,0 cm o limite ideal, 

com um mínimo aceitável de 0,5 cm nas ressecções de tumores faríngeos 

(ANDERSON; SISSON; MONCRIEFF, 2015).  Quanto as vias de acesso executadas e 

utilização de retalhos, a grande maioria das cirurgias (85,71%) foi executada sem 

utilização de retalhos nem mandibulotomia para acesso e em apenas 1 caso (2,86%) 

foram utilizados ambos os recursos na cirurgia.  Atualmente a utilização de robô 

cirúrgico elimina a necessidade de mandibulotomia de acesso, diminuindo de forma 

considerável à morbidade da cirurgia e o tempo de recuperação (KELLY et al., 2014), e 

em grandes ressecções, é necessária a utilização de retalhos miocutâneos para 

fechamentos dos defeitos e melhora da função faríngea no pós-operatório.  O retalho 

mais utilizado nos pacientes deste estudo foi o retalho miocutâneo do músculo peitoral 

maior, conhecido como o “workhorse” dos retalhos em cânceres de cabeça e pescoço, 

utilizado pela boa disponibilidade de pele, músculo e qualidade de seu suprimento 

sanguíneo (ONODA et al., 2015).  De forma a melhorar a qualidade da função faríngea, 

diminuir a quantidade de tecidos excedentes da área doadora, se utilizam atualmente 

retalhos microcirúrgicos, que podem ter várias origens e permitem um desenho 

personalizado de cada área após a ressecção das lesões.  A desvantagem desta técnica é 

o tempo demandado na confecção destes retalhos e a pouca disponibilidade de 

profissionais que trabalhem com esta técnica, principalmente em nível de saúde pública 

no Brasil (BACH et al., 2015).    

 O grau de diferenciação dos tumores, à semelhança do status das margens, 

também influencia no prognóstico dos pacientes e na chance de recorrência da doença, 

embora em nosso estudo foi utilizado apenas o modelo tradicional de Broders, sendo 

que atualmente existem outros tipos de classificações patológicas disponíveis e mais 
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específicas (BRYNE et al., 1989). Em nosso levantamento foi identificado uma 

predominância do tipo moderadamente diferenciado (78,85%), seguido do pouco 

diferenciado (17,30%) e do bem diferenciado (3,85%). 

A média de linfonodos dissecados em cada esvaziamento cervical foi de 21,21 

linfonodos/esvaziamento e foi uma quantidade satisfatória, considerando que foram 

contabilizados esvaziamentos radicais e esvaziamentos seletivos.  A quantidade de 

linfonodos dissecados e analisados é importante, pois quanto maior a quantidade de 

linfonodos identificados, melhor a qualidade do esvaziamento cervical realizado e maior 

a probabilidade de remoção e identificação de possíveis metástases linfonodais ocultas.  

A quantidade de linfonodos cervicais acometidos por neoplasia é inversamente 

proporcional à sobrevida em 5 anos, e metástases ocultas afetam também o seguimento 

e o prognóstico dos pacientes (BITTAR et al., 2015). 

 A cisplatina foi utilizada de forma isolada como quimioterapia adjuvante 

associada à radioterapia em 94,87% dos casos e esquemas combinados utilizados em 

apenas 5,13% dos pacientes.  Existem vários estudos que avaliaram e comprovaram a 

eficácia de poliquimioterapia em neoplasias de orofaringe, tanto de forma adjuvante 

como de forma terapêutica, mas uma extensa meta-análise realizada com todos estes 

estudos evidenciou benefício significativo de sobrevida em neoplasias de cabeça e 

pescoço apenas com o uso isolado de cisplatina e de forma adjuvante (BLANCHARD et 

al., 2015). 

 A presença de extravasamento capsular identificada nos espécimes dos 

esvaziamentos cervicais foi verificada em 76% dos casos, e este é o fator de pior 

prognóstico dentre os demais fatores já citados anteriormente em cânceres de cabeça e 

pescoço e aumentando consideravelmente o risco de recorrência cervical e de metástase 

à distância nestes pacientes, mesmo após a utilização da radioquimioterapia de forma 

adjuvante que é indicada nestes casos (KRSTEVSKA, 2015). 

 A análise comparativa geral da sobrevida somando-se todos os casos cirúrgicos 

com todos os casos radio e quimioterápicos foi apresentada no Gráfico 4 e mostrou 

uma maior sobrevida do grupo RT/QT nos primeiros 6 meses, com similaridade de 

reposta em 1 ano e maior benefício em 2 anos, conforme tinha sido proposto entre as 

hipóteses iniciais deste estudo, comprovando a sua validade.  Mas devido à 

heterogeneidade de estadiamento entre os pacientes submetidos à tratamento cirúrgico e 

radio e quimioterápico, além de especificar melhor a resposta de cada tipo de tratamento 

em relação a cada Estadio Clínico, foram feitas análises de cada tratamento específico 

de acordo com cada estádio.  Nestas subdivisões não foram plotadas curvas de Kaplan-

Meier devido ao pequeno número de pacientes em cada grupo, o que inviabilizaria a 

análise estatística através desta ferramenta. 

 Ainda realizando uma avaliação geral entre os grupos de tratamento, se verificou 

o uso ou não de sonda nasoenteral e de traqueotomia 6 meses após os tratamentos 

instituídos com o intuído de verificar a qualidade de vida pós-tratamento.  Existem 

vários instrumentos e questionários atualmente já utilizados e validados para verificação 

de qualidade de vida pós-tratamento de pacientes com câncer de cabeça e pescoço 

(LAZARUS et al., 2014), mas como foi um estudo retrospectivo e nos prontuários não 

continham todas as informações de seguimento necessárias para o preenchimento destes 
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questionários, utilizamos como medida mais objetiva de qualidade de vida a 

necessidade ou não do uso de sonda nasoenteral (SNE) para alimentação, bem como se 

o paciente se mantem eupneico com ou sem uso de traqueotomia(OSKAM et al., 2010), 

supondo que a possibilidade de manter a alimentação via oral e manter-se eupneico com 

a respiração nasal são fatores importantes na qualidade de vida dos pacientes tratados.. 

Foi observada uma grande vantagem do grupo da cirurgia nos 2 aspectos avaliados, 

verificando-se utilização de sonda nasoenteral(SNE) em 86% dos pacientes submetidos 

à RT/QT e em 22,5% dos pacientes submetidos à cirurgia.  E em relação à necessidade 

de traqueotomia, vimos que 88,46% dos pacientes RT/QT necessitaram deste 

procedimento em relação a apenas 7,5% do grupo cirúrgico.   

Esta análise dá uma vantagem à cirurgia como escolha terapêutica geral em 

relação à RT/QT, pois a primeira apresentou uma sobrevida semelhante em 1 ano e com 

leve ganho relativo em 2 anos, mas com uma necessidade bem menor de auxílio de 

sonda para alimentação e de traqueotomia para respiração, deixando os pacientes com 

uma qualidade de vida bem melhor do que os que necessitam destes auxílios. 

 Na análise dos casos de Estadios I e II, encontramos 10 pacientes submetidos à 

cirurgia nestes Estadios e 4 pacientes submetidos à RT. Ocorreu 1 óbito em 6 meses em 

um paciente submetido à cirurgia que não apresentou relação direta nem com o tumor 

nem com o tratamento e nenhum óbito no grupo RT.  Assim ocorreram resultados de 

sobrevida livres semelhantes em ambas as opções terapêuticas.  A literatura também 

aponta para este resultado, podendo ser utilizadas ambas as opções em monoterapia com 

o mesmo resultado (GORPHE et al., 2015).  A vantagem da cirurgia nestes casos é que 

geralmente é facilmente executada e poupa a radioterapia para uma possível recidiva ou 

um 2º tumor de cabeça e pescoço, além dos efeitos colaterais decorrentes deste 

tratamento(HUANG et al., 2015). 

 O Estadio III apresentou semelhança entre os tratamentos com relação ao 

número de vivos sem doença e o número de óbitos em 2 anos, com leve vantagem da 

RT/QT em 6 meses e da cirurgia em 2 anos.  Neste Estadio, os pacientes são avaliados 

de forma individual, visto que também o subsítio acometido pelo tumor, seu grau de 

infiltração, bem como a presença ou não de metástases cervicais, orientarão a 

terapêutica a ser utilizada. Caso o tumor seja ressecado e passível de uma reconstrução 

da faringe que não altere significativamente a função, é preferível à realização de 

cirurgia, pois evitaria a dose terapêutica da radioterapia na faringe e os seus efeitos 

colaterais. Também existe a possibilidade, já discutida anteriormente, de realização de 

esvaziamento cervical e tratamento do primário com radioterapia.  Enfim, neste Estadio 

a idade dos pacientes, a expectativa sobre o tratamento, a presença ou não de HPV 

associada à neoplasia, e a aderência do paciente a cada opção terapêutica serão 

importantes nesta escolha, visto que possuem resultados de sobrevida semelhantes 

(GLEICH et al., 2003). 

 No Estadio IV, que agrupa os tumores mais avançados, verificamos uma 

superioridade do tratamento cirúrgico em relação à RT/QT, tanto em 6 meses, quanto 

em 1 ano e em 2 anos, sendo esta vantagem mais evidente na avaliação em 2 anos.  Os 

pacientes do grupo cirúrgico apresentaram uma sobrevida livre de doença em 6 meses 

de 64% contra 48% da RT/QT e sobrevida livre de doença em 2 anos de 55% contra 
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23% da RT/QT.  O tratamento de pacientes com carcinomas avançados de orofaringe 

mudou nos últimos anos, sendo nas décadas passadas cirurgia como primeira linha 

associada à radioterapia adjuvante, substituída atualmente por radioquimioterapia 

concomitantes.  A cirurgia ficou como opção para resgate dos pacientes com 

persistência de doença pós-RT/QT (WILSON; ENEPEKIDES; HIGGINS, 2014). 

 Acreditamos que esta mudança na decisão terapêutica ocorreu tanto devido ao 

desenvolvimento de novos quimioterápicos mais seletivos e eficientes, associado ao 

aprimoramento dos aparelhos de radioterapia, quanto a um importante apelo econômico 

que advém destas duas formas de terapia, apelo este que não existe no tratamento 

cirúrgico em virtude da defasagem da tabela de remuneração praticada no sistema único 

de saúde.  A realização destas cirurgias exigem cirurgiões especializados em cirurgias de 

duração prolongada e com experiência em reconstruções, e também acredita-se que 

formação técnica dos cirurgiões varia de acordo com os hospitais formadores. 

 Mas esta mudança é executada em pacientes muito selecionados e em condições 

ideais de tratamento, muitas vezes embasada por estudos apresentando semelhança de 

resultados de sobrevida com menor morbidade da RT/QT. Estas condições de 

tratamento não são encontradas na maioria das regiões do mundo, principalmente em 

países subdesenvolvidos, mas os profissionais que trabalham nestas regiões seguem os 

consensos e guidelines desenvolvidos nos centros de referências mundiais sem as 

devidas adequações regionais.  Ao não considerarmos as condições locais de tratamento, 

verificamos menor resposta no grupo radio e quimioterápico do que nos centros 

internacionais onde são realizados os tratamentos em condições ideais e de difícil 

reprodução. 

 Realidade semelhante aconteceu há alguns anos quando se iniciou o tratamento 

conservador para tumores avançados de laringe. Devido à banalização desta indicação 

de tratamento para todos os casos avançados, pacientes com câncer de laringe 

apresentem uma maior mortalidade hoje do que nas décadas de 70 e 80 para T3 

localmente avançados, a despeito de todo o avanço da medicina oncológica neste este 

período (CARVALHO et al., 2005).  

 Ainda para excluir a suposição que baseia a utilização de RT/QT em casos 

avançados, considerando a possiblidade de resgate com cirurgia e manutenção de 

mesma sobrevida, fizemos a análises do grupo cirúrgico dividindo-o entre pacientes 

submetidos à cirurgia terapêutica/primária e os submetidos à cirurgia de resgate. 

Verificamos também uma superioridade da cirurgia terapêutica com uma sobrevida livre 

de doença em 2 anos de 80% comparada a sobrevida livre das cirurgias de resgate que 

foi de 14,3% no mesmo período.  As cirurgias de resgate apresentam uma eficácia 

limitada, expõem os pacientes a uma grande morbidade e riscos intra e pós-operatórios, 

além de aumentar consideravelmente os custos do tratamento sem uma evidente 

compensação em resultado de sobrevida. Por isso a decisão de se realizar a cirurgia tem 

que ser tomada de preferência no início da terapêutica e, quando houver a possibilidade 

de resgate cirúrgico nos pacientes tratados previamente com RT/QT, deve ser uma 

escolha individualizada levando em consideração as características do tumor e do 

paciente. 

Por fim, devido ao elevado número de cirurgias com margens comprometidas 
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neste, realizou-se uma análise da sobrevida entre os pacientes com margens 

comprometidas e com margens livres, para verificar o efeito desta classificação no 

desfecho dos pacientes. Conforme esperado os pacientes com margens livre 

apresentaram uma maior sobrevida livre de doença (86,66%) em relação aos com 

margens comprometidas (66,6%) em 2 anos bem como uma menor quantidade de óbitos 

dos pacientes com margens livres (13,33%) em relação às margens 

comprometidas(16,66%).  Esperava-se até uma maior disparidade no resultado da 

sobrevida entre os dois grupos, pois o status da margem é fator importantíssimo de 

prognóstico, aumentando muito a chance de recidiva local, e consequentemente à 

mortalidade deste grupo de pacientes (WANG et al., 2009). 
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6 - CONCLUSÃO 

 

 

 

 Os carcinomas epidermóides de orofaringe continuam a ser um desafio 

terapêutico, principalmente nos casos mais avançados.  

 O perfil epidemiológico do estudo atual mostrou correlação com os fatores de 

risco mais tradicionalmente apontados na literatura que são o tabagismo (92,75%) e o 

etilismo (87,69%), juntamente ao HPV não avaliado no presente estudo, mas bem 

descrito na literatura. Associado a estas características, a maior parte dos pacientes 

possui um baixo nível sócio-econômico tendo 45,83% apenas o ensino fundamental e 

37,5% com analfabetismo, o que levou a acreditarmos que esta característica 

epidemiológica propiciou dificuldades no acesso à saúde, atraso no diagnóstico e 

diminuição da aderência aos tratamentos. 

O subsítio mais acometido foi a tonsila (40,23%), seguido da base de 

língua(32,18%), palato mole (17,24%) e parede posterior/lateral(17,24%). 

 Os tumores iniciais (Estadios I e II) foram igualmente responsivos à monoterapia 

com cirurgia ou radioterapia.  Os pacientes portadores de doença no Estadio III 

apresentaram também resultados semelhantes com leve benefício do grupo cirúrgico.  E 

os tumores avançados apresentaram uma vantagem do grupo cirúrgico nas sobrevidas 

livres e globais em relação ao grupo RT/QT.  

 Ainda como vantagem do grupo cirúrgico, verificamos uma menor necessidade 

de sondas para nutrição de utilização de traqueotomia. 

Sugere-se assim que os pacientes portadores de carcinomas epidermóides de 

orofaringe nos Estadios III e IV no estado do Rio Grande do Norte devam ser tratados 

preferencialmente com cirurgia, considerando as características sócio-econômica de sua 

população e estruturais do seu sistema de saúde. 

 E ressalta-se a importância de estudos como este para outros tumores de cabeça 

e pescoço, além de outras regiões do corpo, para que possam se adequar os protocolos 

de tratamento regionais baseados em suas sobrevidas locais.  Assim, dentro de cada 

realidade se poderá extrair o tratamento mais eficaz, e com isso se conseguir a principal 

razão deste e de todos os estudos que comparam diferentes tratamentos em oncologia, 

que é uma atenção individualizada e uma terapêutica mais efetiva aos pacientes 

portadores desta neoplasia, com todos os seus desgastes materiais, sociais, físicos, 

familiares e psicológicos característicos destas circunstâncias e que confiam a nós 

profissionais que cuidamos de pacientes com câncer, a decisão da escolha das 

possibilidades terapêuticas, e de darmos caminhos e perspectivas diferentes às suas 

vidas como consequência de nossas escolhas. 

 

 

 

 



44 

 

REFERÊNCIAS 

 

A. LALWANI. CURRENT - Diagnosis & Treatment Otolaryngology and Head and 

Neck Surgery.Third Edition ed. [s.l.] LANGE, 2011. 

AL, C. et al. Trends of oral and oropharyngeal cancer survival over five decades in 3267 

patients treated in a single institution. Oral Oncol, p. 71–6, 2004. 

ANDERSON, C. R.; SISSON, K.; MONCRIEFF, M.A meta-analysis of margin size and 

local recurrence in oral squamous cell carcinoma.Oral Oncology, v. 51, n. 5, p. 464–

469, maio 2015.  

BACH, C. A. et al. Comparison of radial forearm flap and thoracodorsal artery 

perforator flap donor site morbidity for reconstruction of oral and oropharyngeal defects 

in head and neck cancer. European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck 

Diseases, v. 132, n. 4, p. 185–189, set. 2015.  

BITTAR, R. F. et al. Predictive factors of occult neck metastasis in patients with oral 

squamous cell carcinoma. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 17 dez. 2015.  

BLANCHARD, P. et al. [Individual patient data meta-analyses of randomized trials for 

the treatment of non-metastatic head and neck squamous cell carcinomas: Principles, 

results and perspectives]. CancerRadiothérapie: Journal De La Société Française De 

Radiothérapie Oncologique, v. 19, n. 3, p. 198–204; quiz 228–229, 233, maio 2015.  

BROWN, L. M.; CHECK, D. P.; DEVESA, S. S. Oropharyngeal cancer incidence 

trends: diminishing racial disparities. Cancer causes & control: CCC, v. 22, n. 5, p. 

753–763, maio 2011.  

BRYNE, M. et al. New malignancy grading is a better prognostic indicator than 

Broders’ grading in oral squamous cell carcinomas. Journal of Oral Pathology & 

Medicine: Official Publication of the International Association of Oral Pathologists 

and the American Academy of Oral Pathology, v. 18, n. 8, p. 432–437, set. 1989.  

CALAIS, G. et al. Randomized Trial of Radiation Therapy Versus Concomitant 

Chemotherapy and Radiation Therapy for Advanced-Stage Oropharynx Carcinoma. 

Journal of the National Cancer Institute, v. 91, n. 24, p. 2081–2086, 15 dez. 1999.  

CAMP, A. A. et al. Functional and oncologic results following transoral laser 

microsurgical excision of base of tongue carcinoma. Otolaryngology--Head and Neck 

Surgery: Official Journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck 

Surgery, v. 141, n. 1, p. 66–69, jul. 2009.  

Cancer of the Oral Cavity and Pharynx - SEER Stat Fact Sheets.Disponível em: 

<http://seer.cancer.gov/statfacts/html/oralcav.html>. Acessoem: 14 fev. 2016.  

CARVALHO, A. L. et al. Trends in incidence and prognosis for head and neck cancer in 

the United States: a site-specific analysis of the SEER database. International Journal 

of Cancer.Journal International Du Cancer, v. 114, n. 5, p. 806–816, 1 maio 2005. 



45 

 

CHEN, A. Y. et al. Changes in Treatment of Advanced Oropharyngeal Cancer, 1985–

2001. The Laryngoscope, v. 117, n. 1, p. 16–21, 1 jan. 2007.  

COHAN, D. M. et al. Oropharyngeal cancer: current understanding and management. 

Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery, v. 17, n. 2, p. 88–

94, abr. 2009. 

COMBES, J.-D.; CHEN, A. A.; FRANCESCHI, S. Prevalence of human papillomavirus 

in cancer of the oropharynx by gender.Cancer Epidemiology, Biomarkers & 

Prevention: A Publication of the American Association for Cancer Research, 

Cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, v. 23, n. 12, p. 2954–

2958, dez. 2014.  

GATTA, G. et al. Prognoses and improvement for head and neck cancers diagnosed in 

Europe in early 2000s: The EUROCARE-5 population-based study. European Journal 

of Cancer (Oxford, England: 1990), 6 set. 2015.  

GLEICH, L. L. et al. Therapeutic decision making in stages III and IV head and neck 

squamous cell carcinoma.Archives of Otolaryngology--Head & Neck Surgery, v. 

129, n. 1, p. 26–35, jan. 2003.  

GORPHE, P. et al. Treatment strategies in early-stage oropharyngeal squamous cell 

carcinoma: a French national survey. European archives of oto-rhino-laryngology: 

official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies 

(EUFOS): affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head 

and Neck Surgery, 8 ago. 2015.  

HASHIBE, M. et al. Alcohol drinking in never users of tobacco, cigarette smoking in 

never drinkers, and the risk of head and neck cancer: pooled analysis in the International 

Head and Neck Cancer Epidemiology Consortium. Journal of the National Cancer 

Institute, v. 99, n. 10, p. 777–789, 16 maio 2007.  

HOLSINGER F et al. Transoral lateral oropharyngectomy for squamous cell carcinoma 

of the tonsillar region: I. technique, complications, and functional results. Archives of 

Otolaryngology–Head & Neck Surgery, v. 131, n. 7, p. 583–591, 1 jul. 2005.  

HONG, W. K.; ROY B. SESSIONS; LOUIS B. HARRISON.Head and Neck Cancer - 

A Multidisciplinary Approach.3rd. ed. [s.l.] Lippincott e Williams &Wikins.A, 2009. 

HUANG, S. H. et al. Primary surgery versus (chemo)radiotherapy in oropharyngeal 

cancer: the radiation oncologist’s and medical oncologist’s perspectives. Current 

Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery, v. 23, n. 2, p. 139–147, abr. 

2015. 

HWANG, E. et al. Incidence of head and neck cancer and socioeconomic status in 

Canada from 1992 to 2007. Oral Oncology, v. 49, n. 11, p. 1072–1076, nov. 2013.  

KELLY, K. et al. Oncologic, functional and surgical outcomes of primary 

TransoralRobotic Surgery for early squamous cell cancer of the oropharynx: a 

systematic review. Oral Oncology, v. 50, n. 8, p. 696–703, ago. 2014.  

KEUS, R. B. et al. Results of irradiation in squamous cell carcinoma of the soft palate 



46 

 

and uvula. Radiotherapy and Oncology: Journal of the European Society for 

Therapeutic Radiology and Oncology, v. 11, n. 4, p. 311–317, abr. 1988.  

KRSTEVSKA, V. Evolution of treatment and high-risk features in resectable locally 

advanced Head and Neck squamous cell carcinoma with special reference to 

extracapsular extension of nodal disease. Journal of B.U.ON.: official journal of the 

Balkan Union of Oncology, v. 20, n. 4, p. 943–953, ago. 2015.  

LAZARUS, C. L. et al. Functional outcomes and quality of life after 

chemoradiotherapy: baseline and 3 and 6 months post-treatment. Dysphagia, v. 29, n. 3, 

p. 365–375, jun. 2014. 

LEHMAN, M. et al. Waiting times for radiotherapy--a survey of patients’ attitudes. 

Radiotherapy and Oncology: Journal of the European Society for Therapeutic 

Radiology and Oncology, v. 70, n. 3, p. 283–289, mar. 2004.  

LEWIN, F. et al. Smoking tobacco, oral snuff, and alcohol in the etiology of squamous 

cell carcinoma of the head and neck: a population-based case-referent study in Sweden. 

Cancer, v. 82, n. 7, p. 1367–1375, 1 abr. 1998. 

LINDBERG, R. Distribution of cervical lymph node metastases from squamous cell 

carcinoma of the upper respiratory and digestive tracts.Cancer, v. 29, n. 6, p. 1446–

1449, jun. 1972. 

MAZERON, J.-J.et al. Definitive radiation treatment for early stage carcinoma of the 

soft palate and uvula: The indications for iridium 192 implantation. International 

Journal of Radiation Oncology • Biology • Physics, v. 13, n. 12, p. 1829–1837, 1 dez. 

1987.  

MORK, J. et al. Time trends in pharyngeal cancer incidence in Norway 1981–2005: a 

subsite analysis based on a reabstraction and recoding of registered cases. Cancer 

Causes & Control, v. 21, n. 9, p. 1397–1405, 30 abr. 2010. 

MULVEY, C. L.; PRONOVOST, P. J.; GOURIN, C. G. Hospital volume and failure to 

rescue after head and neck cancer surgery. Otolaryngology--Head and Neck Surgery: 

Official Journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 

v. 152, n. 5, p. 783–789, maio 2015.  

N, O.-P.et al. Race and sex disparities in long-term survival of oral and oropharyngeal 

cancer in the United States. J Cancer Res ClinOncol, p. 521–8, 2016.  

ONODA, S. et al. Head and neck reconstruction by using extended pectoralis major 

myocutaneous flap. Journal of Reconstructive Microsurgery, v. 31, n. 4, p. 300–304, 

maio 2015.  

OSKAM, I. M. et al. Quality of life as predictor of survival: a prospective study on 

patients treated with combined surgery and radiotherapy for advanced oral and 

oropharyngeal cancer. Radiotherapy and Oncology: Journal of the European 

Society for Therapeutic Radiology and Oncology, v. 97, n. 2, p. 258–262, nov. 2010.  

PAI, P.-C.et al. Impact of pretreatment body mass index on patients with head-and-neck 

cancer treated with radiation. International Journal of Radiation Oncology, Biology, 



47 

 

Physics, v. 83, n. 1, p. e93–e100, 1 maio 2012. 

PARSONS, J. T. et al. Squamous cell carcinoma of the oropharynx.Cancer, v. 94, n. 11, 

p. 2967–2980, 1 jun. 2002. 

PERES, J. HPV-Positive Oropharyngeal Cancer: Data May Justify New Approach. 

Journal of the National Cancer Institute, v. 102, n. 19, p. 1456–1459, 10 jun. 2010.  

PEREZ, C. A. et al. Carcinoma of the tonsillar fossa: a nonrandomized comparison of 

preoperative radiation and surgery or irradiation alone: long-term results. Cancer, v. 50, 

n. 11, p. 2314–2322, 1 dez. 1982.  

PFISTER, D. G. et al. Organ-function preservation in advanced oropharynx cancer: 

results with induction chemotherapy and radiation. Journal of Clinical Oncology: 

Official Journal of the American Society of Clinical Oncology, v. 13, n. 3, p. 671–

680, mar. 1995.  

PIERRE, C. S. et al. Long-term functional outcomes and quality of life after oncologic 

surgery and microvascular reconstruction in patients with oral or oropharyngeal cancer. 

Acta Oto-Laryngologica, v. 134, n. 10, p. 1086–1093, out. 2014.  

ROBINSON, M.; SLOAN, P.; SHAW, R. Refining the diagnosis of oropharyngeal 

squamous cell carcinoma using human papillomavirus testing.Oral Oncology, v. 46, n. 

7, p. 492–496, jul. 2010.  

SELEK, U. et al. Radiation therapy for early-stage carcinoma of the 

oropharynx.International Journal of Radiation Oncology • Biology • Physics, v. 59, 

n. 3, p. 743–751, 1 jul. 2004.  

SHIBOSKI, C. H.; SCHMIDT, B. L.; JORDAN, R. C. K. Tongue and tonsil 

carcinoma.Cancer, v. 103, n. 9, p. 1843–1849, 1 maio 2005. 

SHUGAR, M. A.; NOSAL, P.; GAVRON, J. P. Technique for routine screening for 

carcinoma of the base of tongue.Journal of the American Dental Association (1939), 

v. 104, n. 5, p. 646–647, maio 1982. 

SIEGEL, R. et al. Cancer statistics, 2014.CA: A Cancer Journal for Clinicians, v. 64, 

n. 1, p. 9–29, 1 jan. 2014.  

STEPHEN F HALL, B. O. The impact of the addition of chemotherapy to radiotherapy 

for cancer of the oropharynx in 2003/4: A population-based study from the Province of 

Ontario Canada. Head &amp; Neck, 2014. 

STURGIS, E. M.; ANG, K. K. The Epidemic of HPV-Associated Oropharyngeal Cancer 

Is Here: Is It Time to Change Our Treatment Paradigms? Journal of the National 

Comprehensive Cancer Network, v. 9, n. 6, p. 665–673, 6 jan. 2011.  

SWIECICKI, P. L.; MALLOY, K. M.; WORDEN, F. P. Advanced oropharyngeal 

squamous cell carcinoma: Pathogenesis, treatment, and novel therapeutic approaches. 

World Journal of Clinical Oncology, v. 7, n. 1, p. 15–26, 10 fev. 2016.  

SYRJÄNEN, S. HPV infections and tonsillar carcinoma.Journal of Clinical 



48 

 

Pathology, v. 57, n. 5, p. 449–455, 5 jan. 2004.  

TRAMACERE, I. et al.A meta-analysis of alcohol drinking and oral and pharyngeal 

cancers. Part 1: overall results and dose-risk relation. Oral Oncology, v. 46, n. 7, p. 

497–503, jul. 2010.  

WANG, S.-Y.et al. Clinical impact of positive surgical margin status on gastric cancer 

patients undergoing gastrectomy. Annals of Surgical Oncology, v. 16, n. 10, p. 2738–

2743, out. 2009.  

WARNAKULASURIYA, S. Global epidemiology of oral and oropharyngeal 

cancer.Oral Oncology, v. 45, n. 4-5, p. 309–316, maio 2009.  

WILSON, L.; ENEPEKIDES, D.; HIGGINS, K. Management of oropharyngeal cancer: 

a cross-sectional review of institutional practice at a large Canadian referral centre. 

Journal of Otolaryngology - Head & Neck Surgery = Le Journal D’oto-Rhino-

LaryngologieEt De ChirurgieCervico-Faciale, v. 43, p. 19, 2014.  

WOLFENSBERGER, M. et al. Surgical treatment of early oral carcinoma—Results of a 

prospective controlled multicenter study. Head & Neck, v. 23, n. 7, p. 525–530, 1 jul. 

2001.  

WYSS, A. et al. Cigarette, cigar, and pipe smoking and the risk of head and neck 

cancers: pooled analysis in the International Head and Neck Cancer Epidemiology 

Consortium. American JournalofEpidemiology, v. 178, n. 5, p. 679–690, 1 set. 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

Anexo 1 

 
Questionário de Avaliação dos Prontuários dos Pacientes com Câncer de 

Orofaringe: 
1) Idade: ___ 

2) Sexo: ( ) masculino ( ) feminino 

3) Profissão: ___________________________________________________ 

4) Tabagismo: ( )sim ( )não. Se sim, ___ maços/ano 

5) Etilismo: ( )sim  ( ) não. Se sim, ___ doses/dia 

6) Subsítio acometido:  

( ) tonsila ( ) base da língua  ( ) palato mole  ( ) parede posterior/lateral 

7) Estadiamento T: 

( ) T1  ( ) T2  ( ) T3  ( ) T4 

8) Estadiamento N: 

( ) N1 ( ) N2a ( ) N2b  ( ) N2c ( ) N3 

9) Estadiamento M: 

( ) M0 ( ) M1 

10) Tratamento Cirúrgico: ( ) Sim ( ) Não.  Se sim, responder itens 10.1 a 

10.2, se não pular para Item 11 

10.1 Esvaziamento Cervical: ( ) Sim ( ) Não. Se sim, qual o tipo do 

esvaziamento: 

( ) Radical  ( ) Seletivo   

10.2 Retalho ou Mandibulotomia: ( ) sim ( ) não.  Se sim, qual o retalho 

utilizado: 

____________________________________________________________ 

10.3 Tipo da cirurgia 

( ) Primária/Terapêutica ( ) Resgate 

10.4 Grau de diferenciação 

( ) Bem diferenciado  ( ) Moderadamente diferenciado ( ) Pouco 

diferenciado 

10.5 Número de Linfonodos dissecados:  ___________________________ 

10.6 Margem da Ressecção 

( ) Livre ( ) Comprometida 

10.7 Complicação da cirurgia: ____________________________________ 

11) Radioterapia isolada:  ____ grays 

12) Radioterapia + Quimioterapia:  ___ grays. 

Esquema de quimioterapia utilizada: _________________________ 

13) Complicações da RT/QT: _____________________________________ 

14) Drogas utilizadas na QT: ______________________________________ 

15) Uso de sonda nasoenteral 6 meses pós-tratamento 

( ) Sim  ( ) Não 

16) Uso de traqueotomia 6 meses pós-tratamento 
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( ) Sim  ( ) Não 

17) Status 6 meses após o tratamento 

 17.1 Vivo sem doença: ( ) Sim  ( ) Não 

 17.2 Vivo com doença: ( ) Sim  ( ) Não 

 17.3 Óbito   ( ) Sim  ( ) Não 

18) Status 1 ano após o tratamento 

 18.1 Vivo sem doença: ( ) Sim  ( ) Não 

 18.2 Vivo com doença: ( ) Sim  ( ) Não 

 18.3 Óbito   ( ) Sim  ( ) Não 

19) Status 2 anos após o tratamento 

 19.1 Vivo sem doença: ( ) Sim  ( ) Não 

 19.2 Vivo com doença: ( ) Sim  ( ) Não 

 19.3 Óbito   ( ) Sim  ( ) Não 

20) Grau de Escolaridade 

( ) analfabeto ( ) 1º. Grau  ( ) 2º. Grau  ( ) Superior 

21) Renda Familiar 

( ) nada ( ) 1 salário  ( ) 1 a 3 salários ( ) > 3 salários 

22) Situação Habitacional 

( ) Própria ( ) Alugada ( ) Familiares 

23) Reside com: 

( ) Esposa(o) ( ) Filhos ( ) Familiares 

24) Idade :  _________________________________________________ 

25) IMC: ___________________________________________________ 

26) Procedência 

( ) Natal ( ) Mossoró ( ) Interior 

27) Extensão extracapsular 

( ) Sim  ( ) Não 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


