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RESUMO 

Objetivo: embora muitos estudos investiguem a associação entre o Câncer de Cabeça e Pescoço 

(CCP) e dor orofacial, dentre elas a Disfunção Temporomandibular (DTM), a maioria dos 

estudos encontrados na literatura refere-se a dor ou disfunção orofacial secundária ao tratamento 

do câncer, e não como sintoma associado a essa doença. Portanto, o objetivo desta revisão 

sistemática da literatura foi buscar evidências sobre a dor e disfunção na região orofacial como 

sintomas iniciais do CCP. Métodos: os artigos foram pesquisados por meio das bases de dados 

PubMed, LILACS e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os critérios de inclusão consistiram em: 

estudos com uma descrição da relação entre dor orofacial como sintoma primário em pacientes 

com CCP não tratados, escritos em português e inglês, sem restrição quanto ao período de 

publicação dos artigos. Resultados: 91 artigos foram identificados. Após exclusão de artigos 

duplicados, relatos de caso, e artigos que não focavam no tema proposto, 6 foram incluídos, 

sendo estes estudos observacionais e revisões sistemáticas. Conclusões: dor orofacial, dentre elas 

a DTM, pode ser um sintoma de apresentação de diversos tipos de CCP. A língua/base de língua 

e soalho de boca foram os sítios mais comuns na associação do CCP e da dor orofacial. Os 

sintomas mais relatados foram: limitação de abertura bucal, desvio na abertura, otalgia, cefaleia, 

estalido e dor na mastigação. No entanto, devido ao número restrito de estudos selecionados para 

compor esta revisão sistemática, bem como a baixa qualidade metodológica dos mesmos, muitos 

achados aqui descritos são superficiais e pouco conclusivos. 

Palavras-chave: Câncer de Cabeça e Pescoço; Transtornos da Articulação Temporomandibular; 

Dor facial. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Objective: Although many studies investigate the association between Head and Neck Cancer 

(HNC) and orofacial pain, including temporomandibular disorders (TMD), most of the studies 

found in the literature refer to pain or orofacial dysfunction secondary to treatment of cancer, and 

not as a symptom associated with this disease. Therefore, the objective of this systematic 

literature review was to seek evidence about pain and dysfunction in the orofacial region as early 

symptoms of HNC. Methods: articles were searched through the PubMed, LILACS and BVS 

databases. The inclusion criteria consisted of: studies with a clear description of the relationship 

between orofacial pain as a primary symptom in patients with untreated HNC, written in 

Portuguese and English, without restriction regarding the period of publication of articles. 

Results: 91 articles were identified. After exclusion of duplicate articles, case reports, and 

articles that did not focus on the proposed theme, 6 studies were included, these studies being 2 

observational and 4 systematic reviews. Conclusions: Orofacial pain, among them TMD, may be 

a symptom of presentation of several types of HNC. The tongue / base of tongue and mouth floor 

were the most common sites in the association of HNC and orofacial pain. The most reported 

symptoms were: limitation of mouth opening, opening deviation, otalgia, headache, cracking and 

chewing pain. However, due to the limited number of studies selected to compose this systematic 

review and the low methodological quality, many findings described here are superficial and 

inconclusive. 

 KEYWORDS: Head and Neck Neoplasms; Temporomandibular Joint Disorders; Facial Pain. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o estudo GLOBOCAN da Agência Internacional de Pesquisa sobre 

Câncer (Internartional Agency for Research on Cancer - IARC), o Câncer de Cabeça e Pescoço 

(CCP), incluindo lábio, cavidade oral, glândulas salivares, tonsilas, orofaringe e nasofaringe, 

engloba a nona neoplasia mais comum do mundo, principalmente em países em 

desenvolvimento¹.  

Mais de 90% destes cânceres são Carcinomas de Células Escamosas (CEC)². Dentre 

os sintomas mais comumente associados ao CCP têm-se: dificuldades na deglutição, dor na 

cavidade oral e na face, boca seca, alterações na pele, alteração da abertura bucal, trismo, 

dificuldade de movimentação e alterações funcionais³. A dor é sintoma comum de pacientes com 

câncer e é responsável por 30 a 40% das principais queixas, sendo de etiologia multifatorial
4
. 

Uma alta porcentagem de pacientes com câncer (aproximadamente 70%) pode sofrer dor em mais 

de um local, envolvendo mecanismos inflamatórios e neuropáticos
5
. 

A Dor Orofacial é um termo que compreende diferentes manifestações de dor na face 

e cavidade oral. É uma classificação ampla que inclui diversas condições, desde dores de origem 

dentária, neuralgias, dor secundária às neoplasias e associadas à Disfunção Temporomandibular 

(DTM)
6
. A DTM refere-se a um grupo de alterações que acomete os músculos mastigatórios, 

Articulação Temporomandibular (ATM) e estruturas associadas
7
. Os sintomas mais comuns da 

DTM são dor provocada ou espontânea na musculatura mastigatória e/ou ATM, normalmente 

exacerbada durante função; limitação de movimentos mandibulares; ruídos na ATM; travamento 

mandibular; dentre outros
8
. 

Contrariando afirmações de que estágios iniciais de CCP são indolores
9, 10

, estudos 

têm demonstrado que indivíduos com CCP podem experienciar dor nos momentos iniciais de 

diagnóstico da doença
11

, sendo, possivelmente, resultado de alterações nociceptivas/somáticas, 

viscerais, inflamatórias e de mecanismos neuropáticos
12

. Segundo Lam, Schmidt
11

, o mecanismo 

mais provável para a dor associada ao CCP baseia-se na sensibilização ou ativação de 

nociceptores aferentes primários por mediadores inflamatórios liberados pelo câncer e células 

associadas. Além disso, a dor pode ser exacerbada pela função mecânica e por mecanismos 

periféricos envolvendo alodinia e hiperalgesia. Os mecanismos de dor inflamatória e neuropática 
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são proeminentes, e o envolvimento da ATM e dos músculos da mastigação podem resultar em 

disfunção e dor
5
. 

A maioria dos estudos encontrados na literatura refere-se a dor ou disfunção orofacial 

secundária ao tratamento do câncer, mais especificamente à quimioterapia
13-15

, devido às 

complicações clinicamente significativas dos agentes quimioterápicos, sendo elas a 

neurotoxicidade periférica e a dor neuropática
5
. No entanto, estudos associando a dor orofacial 

como sintoma inicial do câncer são raros. 

A incidência e mortalidade do CCP é um significante problema de saúde pública, 

principalmente em países em desenvolvimento, tornando-se necessário a implementação de 

políticas de saúde que busquem o seu diagnóstico precoce
16

. Para tanto, o reconhecimento dos 

sinais e sintomas apresentados no início da doença são fundamentais
11

. Desta forma, o objetivo 

desta revisão sistemática da literatura foi buscar evidências sobre a dor e disfunção na região 

orofacial como sintomas do CCP. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 PICOS question 

Como ponto de partida, a seguinte PICOS question foi utilizada: Indivíduos com CCP 

podem apresentar dor e/ou disfunção orofacial como sintoma inicial da doença? 

2.2 Estratégia de busca 

Realizou-se uma pesquisa computadorizada nas bases de dados - PubMed, LILACS e 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando-se descritores validados pelo Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS), em inglês e seus correspondentes em português, bem como 

combinações entre eles:  

a) Head and neck neoplasms OR head and neck cancer; 

AND 

b) Facial pain OR orofacial pain; 

AND 

c) Temporomandibular joint disorders OR temporomandibular joint disfunction 

syndrome. 

As pesquisas foram realizadas até março de 2018, sem restrição quanto ao período de 

publicação dos artigos. Estudos em humanos publicados nas línguas inglesa e portuguesa foram 

selecionados para inclusão e análise. Foram incluídos estudos com uma descrição da relação 

entre dor orofacial como sintoma primário em pacientes com CCP não tratados. Os critérios de 

exclusão compreenderam estudos que focavam na relação entre dor e disfunção orofaciais 

secundárias a medidas terapêuticas (radioterapia, quimioterapia ou ressecção cirúrgica do tumor), 

além de relatos de casos. 

Para uma primeira análise, os artigos foram selecionados por títulos, excluindo os que 

não tratassem diretamente do tema, bem como artigos em duplicata. Posteriormente, realizou-se 

leitura dos resumos dos artigos selecionados para refinamento. Todos os estudos incluídos foram 

lidos integralmente.  
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3 RESULTADOS 

 

A busca resultou em 91 artigos dos quais, após exclusão de duplicatas, relatos de caso 

e artigos que não focavam no tema proposto (FIGURA 1), 6 estudos foram lidos integralmente e 

incluídos, sendo estes observacionais e revisões sistemáticas. 

 

Figura 1 – Fluxograma de artigos identificados, incluídos, excluídos e motivos para exclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

3.1 Descrição dos estudos 

 

O quadro abaixo apresenta, em ordem decrescente do ano de publicação, as 

características principais dos estudos incluídos, bem como uma síntese dos achados principais.  

 

 

Número de estudos 

inicialmente encontrados 

(n=91) 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

• Dor/disfunção orofacial 

secundária a medidas 

terapêuticas contra o CCP 

(n=69); 

• Relatos de caso (n=5); 

• Duplicatas (n=4). 

 

Número de estudos 

selecionados (n=13) 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

• Relação da dor orofacial com 

outros tipos de câncer (n=4); 

• Artigos com foco na conduta 

clínica da dor do câncer 

secundária ao tratamento (n=3). 

 

Número de estudos 

incluídos (n=6) 
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Quadro 1 – Detalhes dos estudos incluídos na análise e os resultados (continua) 

Autor Ano Título Tipo de estudo Achados principais 

Lam e Schmidt
11

. 2011 Orofacial pain 

onset predicts 

transition to head 

and neck cancer 

Observacional 

(análise 

transversal) 

Pacientes com CEC apresentaram 

dor espontânea e relacionada à 

função significativamente maior 

que pacientes sem alterações orais e 

com lesões pré-malignas; 

Não houve correlação entre o 

tamanho do tumor e os níveis de 

dor relatados ou restrição funcional. 

Epstein, Hong, 

Logan, Barasch, 

Gordon, Oberlee-

Edwards, et al
17

. 

2010 A systematic 

review  of 

orofacial pain in 

patients receiving 

cancer therapy 

Revisão 

sistemática da 

literatura 

A dor orofacial está frequentemente 

presente no início da terapia, 

tipicamente atribuída à 

malignidade; 

A dor é causada, principalmente, 

devido à inflamação e danos aos 

nervos sensoriais da região. 

Fischer, Klasser, 

Epstein
18

. 

2008 Cancer and 

orofacial pain  

Revisão 

sistemática da 

literatura  

CEC primário é o câncer mais 

frequentemente associado à dor e 

outros distúrbios sensoriais em 

estágios avançados da doença, 

podendo interferir na função oral e 

induzir danos ao nervo; 

A disseminação perineural do CCP 

pode causar neuropatia do trigêmio, 

parestesia e cefaleia; 

Os principais sinais e sintomas de 

DTM encontrados foram: dor 

facial, limitação de abertura bucal, 

desvio na abertura, otalgia, cefaleia, 

estalido, dor durante mastigação. 
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Quadro 1 – Detalhes dos estudos incluídos na análise e os resultados (conclusão) 

Epstein, Elad, 

Eliav, Jurevic, 

Benoliel
12

. 

2007 Orofacial pain 

in cancer: Part 

II – Clinical 

Perspective and 

Management 

Revisão 

sistemática da 

literatura 

A dor pode ser o primeiro sintoma 

em 20-50% de todos os pacientes 

com câncer; 

A intensidade da dor orofacial 

relatada durante o diagnóstico de 

CEC mostrou-se ser de baixa 

intensidade, sendo pontuada, em 

geral, como 3 em uma Escala 

Visual Analógica (EVA) variando 

de 0 a 10; 

A grande maioria dos pacientes que 

relatam dor primária ao câncer 

apresentam sinais e sintomas de 

DTM comuns, descrevendo sua dor 

como cefaleia, otalgia, dor em 

mandíbula, hemiface ou dor no 

pescoço. 

Benoliel, Epstein, 

Eliav, Jurevic, 

Elad
5
. 

2007 Orofacial Pain 

in Cancer: Part 

I—Mechanisms 

Revisão 

sistemática da 

literatura 

Os mecanismos de dor orofacial do 

tipo inflamatória e neuropática são 

as mais comuns no CCP, e o 

envolvimento do aparelho 

mastigatório resulta em disfunção e 

dor. 

Cuffari, Siqueira, 

Nemr, Rapaport
4
. 

2006 Pain complaint 

as the first 

symptom of oral 

cancer: a 

descriptive study 

 

Estudo 

descritivo 

retrospectivo 

Queixas primárias do câncer: dor de 

garganta, na língua, na boca, ao 

mastigar, ao engolir, odontalgia, 

dor nos músculos da mastigação, 

dor facial, cefaleia e otalgia; 

Dor foi associada com estadiamento 

TNM avançado e localização do 

tumor na língua e no assoalho da 

língua / boca. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Os autores observaram que a dor orofacial pode ser um sintoma de apresentação do 

CCP, sendo CEC, carcinomas nasofaríngeos e orofaríngeos os principais tipos de câncer 

relatados 
11

. Além destes, Epstein et al.
17

 incluíram como tipos de canceres regionais comumente 

causadores de dor orofacial os tumores primários e metastáticos orofaríngeos e nasofaríngeos. Os 

mecanismos dessa relação, conforme pontuado anteriormente, foram descritos no estudo de 

Benoliel, Epstein, Eliav, Jurevic, Elad
5
, como sendo inflamatórios e neuropáticos. 

Em um estudo retrospectivo, observou-se que, de 1412 pacientes analisados, 271 

apresentaram a dor orofacial como primeiro sintoma para o diagnóstico de CCP, sendo os 

principais sítios de dor a língua, o soalho de boca e o palato
4
. No estudo observacional realizado 

por Lam, Schimdt
11

 a maioria dos pacientes com câncer bucal apresentou dor moderada a intensa 

no momento do diagnóstico inicial. Já no estudo de Epstein, Elad, Eliav, Jurevic, Benoliel¹², a dor 

foi considerada, em geral, de baixa intensidade.  

Pela análise dos estudos, nota-se que, além de dor espontânea e em função, sintomas 

de DTM, como limitação de abertura bucal, desvio na abertura, otalgia, cefaleia, estalido foram 

observados em indivíduos com CCP
5, 18

. 
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4 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve como objetivo, através de uma revisão sistemática da 

literatura, buscar evidências quanto à presença de dor e disfunção na região orofacial como 

sintomas do CCP. 

Os estudos de Benoliel, Epstein, Eliav, Jurevic, Elad
5
, Cuffari, Siqueira, Nemr, 

Rapaport
4 

e
 

Lam, Schmidt
11

, apresentaram um consenso quanto aos mecanismos que 

provavelmente envolvem essa relação. O mecanismo mais provável para a dor associada ao CCP 

baseia-se na sensibilização de nociceptivos aferentes primários por mediadores liberados pelo 

câncer e células associadas, incluindo ATP, bradicinina, citocinas, quimiocinas, fator de 

crescimento nervoso, prostaglandinas e vários fatores vasculares. A qualidade de dor intensa, 

espontânea e aguda sugere ativação das fibras Aδ e C
11

. Do ponto de vista do mecanismo 

inflamatório, os linfócitos, os neutrófilos, os macrófagos, os mastócitos e as células dendríticas 

são as células imunitárias mais comumente associadas à dor e disfunção relacionada ao câncer
5
. 

Siqueira, Nemr, Rapaport
4 

sugeriram que a sensibilização periférica nos pacientes 

com câncer ocorra por invasão e/ou compressão dos tecidos circundantes. Quanto ao 

estadiamento (TNM), os tumores nos estágios avançados III/IV são os mais comuns para 

ocorrência de dor como queixa inicial. No entanto, devido à falta de correlação entre o tamanho 

do câncer oral e os níveis de dor do paciente, acredita-se que a dor do CCP é provavelmente 

independente de qualquer possível compressão do câncer ou efeito relacionado à massa 

tumoral
18

. Outro dado encontrado é que a invasão perineural é observada mais frequentemente no 

CEC
4
. A disseminação perineural de tumores nessa região pode causar sintomas de neuropatia 

trigeminal, incluindo parestesia e dormência, além da limitação da inervação motora e cefaléia
17

. 

Por meio dos estudos analisados, observou-se que a DTM pode ser um sintoma de 

apresentação de diversos tipos de CCP. Segundo Lam e Schmidt
11

, a distinção de lesões orais 

pré-malignas para o câncer inicial pode ser feita pela dor orofacial que, no segundo caso, é 

exacerbada durante a função. Nesse sentido, a dor orofacial pode ser um sinal e/ou sintoma 

importante de quadro de malignidade. 

A dor e disfunção, como queixas iniciais de câncer oral, foram encontradas em cerca 

de 20% de 1412 pacientes. A dor afeta as funções orais e é a queixa em cerca de 60% dos 

pacientes que aguardam tratamento
4
. Estes são alguns dos achados principais do estudo 
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observacional conduzido por Cuffari, Siqueira, Nemr, Rapaport
4
, o qual foi realizado a partir da 

análise dos prontuários dos pacientes. Devido à metodologia utilizada, este estudo apresenta 

limitações quanto a real associação do CCP como causa de sinais e sintomas de DTM, ou se a 

DTM apresentou-se como uma mera comorbidade. Além disso, os pacientes não foram 

analisados de acordo com o Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders 

(RDC/TMD) para um diagnóstico sistematizado da DTM. Somando-se a isso, as funções orais 

avaliadas não foram especificadas. 

Dos tipos de CCP, o CEC, carcinomas nasofaríngeos e orofaríngeos são os mais 

comumente relacionados à dor orofacial
11. 

Para Fischer, Klasser, Epstein
18

, frente à revisão 

sistemática da literatura, o carcinoma nasofaríngeo é o que apresenta maior relação com os sinais 

e sintomas da DTM. Para os autores Lam e Schmidt
11

, quanto à frequência, o CEC é o câncer de 

associação mais comum. Todavia, a quantidade limitada de trabalhos encontrados e incluídos no 

primeiro estudo
18

, bem como o número restrito de casos analisados no segundo¹¹, podem levar a 

uma amostragem não representativa que seja capaz de validar a associação mais comum do tipo 

de CCP e a disfunção oral. 
 

Segundo Cuffari, Siqueira, Nemr, Rapaport
4
, a língua / base de língua e soalho de 

boca são os locais mais frequentemente acometidos pelo CCP, corroborando com achados já 

estabelecidos na literatura de que a língua é o sítio mais comum de câncer oral
19

. Segundo Lam e 

Schmidt
11

, pela análise de 44 pacientes com câncer de boca, estes relataram que experimentaram 

uma intensidade de dor relacionada à função significativamente maior que a espontânea, porém, o 

estudo não levou em consideração a possibilidade de outras causas estarem relacionadas à dor e 

disfunção. 

Pacientes com câncer nasofaríngeo relatam dor que é frequentemente referida à 

região da ATM, sendo os sinais e sintomas mais comuns: dor na face, limitação/desvio de 

abertura bucal, otalgia, cefaleia e estalido na ATM
18

. Já as descrições qualitativas mais comuns 

da dor foram: dolorimento, pressão e fadiga
12, 18

.  

Os achados desse estudo demonstram que os artigos incluídos apresentam algumas 

limitações, como por exemplo, a existência de poucos estudos longitudinais, o que justifica a 

dificuldade em estabelecer uma relação temporal evidente entre CCP e sinais e sintomas da 

DTM. Além disso, os estudos não apresentaram uma metodologia clara e padronizada para o 

diagnóstico da DTM, limitando, assim, a descrição de como foi detectado o problema e quais os 



18 
 

principais sinais e sintomas nos pacientes com CCP. Esses achados confirmam a escassez de 

estudos de qualidade necessária que determinem a real relação de dor e disfunção orofacial como 

sintomas em indivíduos com CCP. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Com base no número restrito de estudos selecionados para compor esta revisão 

sistemática, bem como pela metodologia utilizada pelos mesmos, muitos achados aqui descritos 

são superficiais e pouco conclusivos. Para achados mais relevantes, sugere-se estudos 

longitudinais futuros com amostras representativas e que utilizem ferramentas validadas para 

diagnóstico de DTM. 

Aparentemente, DTM pode ser um sintoma de apresentação de diversos tipos de 

CCP. O reconhecimento precoce de sintomas de câncer de cabeça e pescoço pode melhorar a 

detecção precoce do câncer em si.  O início recente de dor orofacial significativa, particularmente 

se exacerbado durante a função, pode ser uma pista e deve ser incluída na avaliação clínica dos 

pacientes para identificar grupos de risco e adotar a conduta necessária.  

O tipo de câncer mais comum é o CEC, com localização principalmente em língua e 

soalho de boca. A dor orofacial relatada pode ser espontânea ou exacerbada pela função, sendo a 

última mais comum. Clinicamente o paciente pode apresentar limitação de abertura bucal, desvio 

na abertura, dor de ouvido e dor de cabeça, estalido, dor na mastigação, portanto o cirurgião-

dentista pode ser o primeiro profissional procurado, antes do diagnóstico do tumor. Os achados 

do mecanismo da associação entre dor orofacial e câncer sugerem um conhecimento acerca da 

biologia do câncer e como o mesmo pode levar a ocorrência da dor, no entanto, estratégias de 

manejo da dor para estes casos ainda não são bem definidas. 
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