
 Página - 6

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Vol. 7 - Número 2 - ABR/MAI/JUN - 2015

TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM 
TRISMO PÓS-RADIOTERAPIA

Physiotherapy treatment in patient with post radiotherapy trismus

Mirella Dias1, Simoni Godinho de Souza 2, Lunara Basqueroto Della Justina3

RESUMO
Introdução: Trismo radioinduzido é caracterizado pela 

mobilidade reduzida da mandíbula, devido à fibrose que ocorre 
na musculatura mastigatória. Objetivo: Verificar os efeitos da 
fisioterapia em um paciente com trismo radioinduzido. Me-
todologia: Foi realizado um estudo de caso de uma paciente 
de 54 anos com diagnóstico de trismo radioinduzido. Foram 
realizadas 10 sessões, uma avaliação e uma reavaliação. A in-
tervenção fisioterapêutica consistiu na aplicação de estimulação 
elétrica nervosa transcutânea (Tens), alongamento, massoterapia 
e exercícios mandibulares ativos assistidos. Resultados: Na 
avaliação pré-intervenção, obteve-se o diagnóstico cinético 
funcional de hipomobilidade da articulação temporomandibular 
com contratura da musculatura envolvida (temporal, masseter 
e pterigóideos mediais). Foi observada melhora na abertura 
de boca e na excursão lateral direita. As demais variáveis não 
apresentaram diferença. Conclusão: Os dados encontrados nesse 
estudo sugerem a efetividade da intervenção fisioterapêutica no 
tratamento do trismo. 

Palavras-chave: Radioterapia; Trismo; Neoplasias de 
cabeça e pescoço; Fisioterapia.

ABSTRACT
Introduction: Radiation-induced trismus is a reduced 

mobility of the jaw due to the fibrosis that occurs in the mas-
ticatory muscles. Objective: Investigate the effects of physical 
therapy in a patient diagnosed with radiation-induced  trismus.  
Methods: We conducted a case study of a patient of 54 years 
with radiation- induced trismus. Were held 10 sessions and  
assessment  pre and post  intervention. The physical therapy 
intervention consisted application of transcutaneous electrical 
nerve stimulation (Tens), stretching, massage and assisted active 
exercises of the jaw. Results:  In assessment pre intervention 
obtained the functional kinetic evaluations of mandibular hypo-
mobility with contracture of the muscles involved (temporalis, 
masseter and medial  pterygoid). An improvement in mouth 
opening and in right lateral excursion. The remaining variables 
showed no difference. Conclusion: The results of this study 
suggest that the effectiveness of physiotherapy intervention 
was verified in trismus treatment.

Keywords: Radiotherapy; Trismus; Head and Neck Ne-
oplasms; Physical therapy. 
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INTRODUÇÃO
O câncer de cabeça e pescoço apresenta de alta incidência 

no Brasil, ocasionando altas taxas de morbidade e de mortali-
dade1.  O termo “câncer de cabeça e pescoço” representa os 
tumores malignos do trato aerodigestivo superior que compre-
ende a cavidade oral, a faringe, cavidade nasal, seios paranasais,  
laringe e as glândulas salivares2,3.

A ocorrência desse tipo de câncer é mais verificada em 
homens do que em mulheres, e acresce com a idade. Os fatores 
de risco envolvidos no câncer de cabeça e pescoço incluem 
a predisposição genética, raça branca, e principalmente as 
condições e hábitos sociais como o consumo de tabaco e uso 
exagerado de álcool3-5.

O tratamento dos cânceres de cabeça e pescoço é realizado 
através de cirurgia, quimioterapia e radioterapia, que são utiliza-
dos isoladamente ou associados3. O tratamento radioterápico é 
um método capaz de destruir células tumorais, empregando feixe 
de radiações ionizantes. Uma dose pré-calculada de radiação é 
aplicada, em um determinado tempo, a um volume de tecido que 
engloba o tumor, buscando erradicar todas as células tumorais, 
com o menor dano possível às células normais circunvizinhas, 
à custa das quais se fará a regeneração da área irradiada6-8.

A implicação biológica da radiação ionizante na inferência 
de danos diretos ou indiretos ao DNA e membrana celular, levou 
a radioterapia a ser um recurso potencial para a terapêutica do 
câncer. Contudo, ao destruir as células tumorais a irradiação 
pode causar danos irreversíveis às células normais adjacentes 
ao leito tumoral, envolvidas no campo da radiação7-9. O trata-
mento ionizante não é seletivo, pois não possui a capacidade 
de diferenciar as células normais das células malignas, o que o 
torna tóxico para o organismo6. 

O tratamento radioterápico pode apresentar reações 
adversas8-10. Dentre essas reações encontra-se o trismo radioin-
duzido, que é caracterizado como uma limitação na amplitude 
de movimento e mobilidade reduzida da mandíbula com com-
prometimento da função mandibular. O desenvolvimento do 
trismo ocorre devido aos efeitos da radioterapia nos músculos 
temporais, masseter e pterigóide medial que ficam na área de 
radiação causando fibrose, diminuição dos movimentos man-
dibulares, acarretando uma disfunção temporomandibular(10). 
Essa disfunção tem um impacto negativo na qualidade de vida 
dos pacientes, pois os mesmos podem apresentar alterações na 
aparência facial, dificuldades na abertura de boca restringindo 
a alimentação, além de comprometer em alguns casos a respi-
ração e a fala10-12. 

Estudos sugerem a prevenção do trismo ao invés do 
seu tratamento, visto que o trismo radioinduzido é de difícil 
resolução, por vezes menosprezado e tem impacto negativo 
significante na qualidade de vida dos pacientes com câncer de 
cabeça e pescoço6,13,14. 

Diante do exposto, a pesquisa teve como objetivo ve-
rificar os efeitos da fisioterapia em um paciente com trismo 
radioinduzido.

MATERIAIS E MÉTODOS
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pes-

quisa da Universidade do Sul de Santa Catarina (CEP UNISUL), 
sob o parecer número: 12.236.4.08.III. O sujeito da pesquisa 
foi informado sobre os objetivos do estudo e assinou o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), concordando 
em fazer parte da pesquisa.

A pesquisa realizada é experimental, do tipo estudo de 
caso e apresentou como critério de inclusão do estudo: sujeito 
que realizou cirurgia e radioterapia para tratamento do câncer de 
cabeça e pescoço. Foram critérios de exclusão: apresentar lesões 
abertas na mucosa oral, estar em tratamento quimioterápico e 
possuir trismo não decorrente da radioterapia.

SUJEITO
Paciente com diagnóstico de trismo radioinduzido, do 

sexo feminino, 54 anos, branca, ex-fumante (fumou durante 30 
anos), professora, com histórico de câncer na família (pai com 
câncer de próstata).

De acordo com a paciente, o início do processo saúde-
-doença se deu com intensa “dor de dente” associada a uma 
grande infecção na gengiva. No resultado da biópsia foi con-
firmada a presença de carcinoma escamo-celular em maxilar, 
sendo indicada a cirurgia, na qual foi retirado o osso maxilar e 
todos os dentes do lado direito. Como tratamento adjuvante foi 
realizada a radioterapia (30 sessões), e o trismo se instalou em 
aproximadamente um mês após a radioterapia.

INTERVENÇÃO
Os atendimentos foram realizados na Clínica Escola da 

UNISUL, com duração de 50 minutos, duas vezes na semana, 
totalizando 10 atendimentos. Além disso, foram realizadas, 
também, duas avaliações: uma no início e outra ao final do 
tratamento. 

Para a avaliação inicial e avaliação ao final do tratamento 
foi utilizada uma ficha de avaliação adaptada de Oliveira15 e a 
Escala Visual Analógica (EVA), que é constituída por uma linha 
de 10 centímetros (cm) que tem, em geral, como extremos as 
frases “ausência de dor e dor insuportável”. Para as mensurações 
de movimentos mandibulares foi utilizado um paquímetro da 
marca WCS.

O tratamento fisioterapêutico proposto incluiu: Alon-
gamentos passivos para os músculos esternocleidomastoídeo, 
trapézio superior, extensores suboccipitais, escalenos anterior 
e médio e escalenos posteriores, músculos masseteres, pteri-
góideos laterais e mediais, digástricos e parte posterior dos 
músculos temporais; Introdução de depressores de língua intra-
orais, constituídos de material plástico com 13 centímetros de 
comprimento e 2 milímetros de espessura, da marca Tic-Tong®; 
Massoterapia na região dos músculos masseter e pterigóideos 
(intraoral); Exercícios mandibulares ativos assistidos de late-
ralização e protusão da mandíbula; e aplicação de Estimulação 
Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) com os parâmetros de 
frequência de 40 Hz, pulso de largura de 80 ms, modo pulsado 
com tempo de aplicação de 10 minutos, posicionado na face.

Por se tratar de um estudo de caso, a análise dos dados 
foi descritiva, tendo em vista a impossibilidade da realização 
de análises estatísticas.

RESULTADOS
A queixa principal relatada pela paciente em estudo, 

durante anamnese, foi à limitação na abertura de boca. Além 
disso, de acordo com a paciente, o trismo lhe causou algumas 
limitações nas atividades de vida diária tais como: dificuldades 
para a alimentação, fala, higiene bucal, interferindo em sua 
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qualidade de vida. 
Na avaliação pré-intervenção, a paciente obtve o diag-

nóstico cinético funcional de hipomobilidade da articulação 
temporomandibular (ATM) com contratura da musculatura 
envolvida (temporais, masseter e pterigóideos mediais). 

Em relação a EVA verificou-se grau 0 na avaliação pré-
-intervenção. Entretanto durante a intervenção fisioterapêutica, 
a dor relatada pela paciente elevava para 8 na mesma escala, 
sendo necessária a intervenção com o TENS para analgesia, 
desta forma reduzindo a dor para grau 4. 

Sobre a introdução de depressores de língua, na avaliação 
pré-intervenção, verificou-se que a paciente suportava, com 
relato de dor, a introdução de 5 unidades. Após a intervenção 
fisioterapêutica, e realizada a reavaliação, ao final de 10 aten-
dimentos, apresentou melhora, suportando a introdução de 8 
unidades sem relato de dor.

Os resultados relacionados às medidas dos movimentos 
mandibulares são apresentados na tabela 1.

Tabela 1. Mensuração dos movimentos mandibulares. Fonte: 
elaborada pelas pesquisadoras, 2013.

Observou-se na tabela acima, um ganho na abertura bucal. 
O movimento mandibular de lateralidade à esquerda não obteve 
diferença em relação as suas medidas iniciais, devido a sua 
cirurgia ter sido à direita, e sabe-se que os músculos estiveram 
sobremaneira comprometidos nessa região, principalmente 
pterigóideo lateral, responsável pelo movimento de lateralidade.

DISCUSSÃO
De acordo com a literatura, o diagnóstico do câncer de 

cabeça e pescoço ocorre normalmente pela observação visual, 
sendo essa feita pelo próprio paciente, dentista ou médico2,6, 
corroborando a forma de diagnóstico obtida pela paciente do 
estudo, a qual foi realizada pelo dentista.  

Quando diagnosticado em estágio inicial este tipo de ne-
oplasia oferece bons resultados no que diz respeito ao prognós-
tico2,3 como confirmado nesta pesquisa, pois a paciente obteve 
um diagnóstico precoce, o que lhe possibilitou o tratamento 
imediato diminuindo assim os riscos de mortalidade.

 Os indícios do câncer de cabeça e pescoço são insidiosos 
e normalmente equivocados com um processo inflamatório 
crônico2,3, como ocorrido no caso da paciente em estudo, onde 
a ocorrência de uma inflamação na gengiva e dor de dente per-
sistente deflagrou a investigação do diagnóstico.

Quanto aos hábitos sociais, a paciente em estudo declarou 
ser ex-fumante, entretanto, foi tabagista por trinta anos, o que 
reforça o fumo como fator de risco para o desenvolvimento 
do câncer de cabeça e pescoço, já evidenciado pela literatura5.

O tratamento clínico desta neoplasia ocorre através da 
radioterapia e cirurgia quando a doença esta em estágio inicial, 
enquanto que o tratamento combinado pode ser usado nas 
apresentações mais avançadas. O processo no tratamento ci-

rúrgico do câncer de cabeça e pescoço é direcionado a redução 
da morbidade. A filosofia geral no tratamento deste grupo de 
cânceres sustenta a necessidade do atendimento multidisciplinar 
no tratamento e na reabilitação. O tratamento cirúrgico inicial é 
um dos pilares na reabilitação de neoplasias da cavidade bucal. 
O enfoque cirúrgico inclui a cirurgia trans oral para cânceres 
de menor extensão, a mandibulotomia para tumores maiores 
sem envolvimento ósseo e a mandibulectomia para tumores 
com metástase óssea16.

A cirurgia de maxilectomia total ou parcial é utilizada 
geralmente na retirada da maioria dos tumores maxilares, dos 
seios paranasais, da região palatina bem como das glândulas 
salivares de menor tamanho, a qual dependerá do tamanho e 
alcance do carcinoma. A deformidade cirúrgica gerada no tra-
tamento dessas lesões pode induzir a fala anasalada, vazamento 
de líquidos na cavidade nasal, alteração da função mastigatória e 
distorção estética grave. Sendo necessária após esse tratamento 
cirúrgico a correção através da forma cirúrgica ou protética16. 
Neste estudo, a paciente realizou a cirurgia de maxilectomia 
total, e em seguida, fez o uso de correção protética, corrobo-
rando a literatura.

Muitos pacientes que apresentam câncer de cabeça e pes-
coço são submetidos a altas doses de radioterapia em extensos 
campos de radiação que irão incluir a cavidade bucal, maxila, 
mandíbula e glândulas salivares8. Há muito tempo a radioterapia 
é considerada um dos tratamentos com melhor êxito na cura do 
câncer de cabeça e pescoço. Essa deve ser realizada no decorrer 
de um período de tempo que possibilite que o tecido se restaure 
entre as sessões, o qual possibilita promover o recuo das células 
para as fases radiossensíveis do ciclo celular e que aconteça a 
reoxigenação das células tumorais persistentes durante o cur-
so de terapêutica. A radioterapia precisa ser aplicada durante 
um período de tempo curto, de maneira que evite a metástase 
tumoral8,10,12.

O tratamento radioterápico realizado pela paciente em 
estudo está em acordo com a literatura10,12, pois foi realizado em 
um curto período de tempo, totalizando 30 sessões. 

A radioterapia apesar de apresentar a vantagem de preser-
var a estrutura do tecido ela acarreta inúmeras reações adversas 
que se manifestam na cavidade bucal, entre elas está o trismo10-13. 
O trismo é caracterizado como uma limitação na amplitude 
de movimento e comprometimento da função mandibular. A 
abertura da boca é facilitada pelos músculos da mastigação 
incluindo temporal, masseter, pterigóideo medial. Quando 
esses músculos são expostos aos efeitos de radiação, dentro 
do campo de tratamento, ocorrem mudanças na musculatura 
causando contração muscular sustentada, contratura do tecido 
conjuntivo e eventualmente fibrose10. O desenvolvimento do 
trismo ocorre devido aos efeitos da radioterapia nos músculos 
temporais, masseter e pterigóide medial, por estarem na área 
de radiação, causando uma fibrose repercutindo em diminuição 
dos movimentos mandibulares10,12.

As alterações na mobilidade mandibular de pacientes 
irradiados têm repercussões na qualidade de vida, com com-
prometimento principalmente da abertura de boca causando 
dificuldades para se alimentar, dificuldade para deglutir e 
respirar, além de alterar a fala12,13. A abertura de boca para um 
adulto normal pode variar entre 23 e 71 milímetros (mm), sendo 
essa a medida entre os dentes incisivos17. Os valores de abertura 
bucal designados para diagnosticar o trismo são controversos 
na literatura. Ichimura et al.18 e Dijkstra et al.19 define com tris-
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mo abertura de boca inferior a 35mm enquanto Ribas et al.17 e 
Dhanrajani e Jonaidel20 delimitam como trismo uma abertura 
bucal de 40mm. Já Louise Kant et al.21 consideram como critério 
para o trismo, em pacientes dentados, uma abertura bucal menor 
que 35 mm e, em pacientes desdentados, menos que 40 mm.  

A paciente em estudo, apresentou na avaliação pré-
-intervenção uma abertura de boca de 8 mm e na avaliação após 
intervenção fisioterapêutica 18 mm. Observou-se um ganho de 
abertura de 10 mm, permanecendo, entretanto, com o trismo. 
No entanto, na avaliação pós intervenção, a paciente relatou 
diminuição da dificuldade para a alimentação, para a fala e 
para a higiene bucal.

Sobre tempo de aparecimento do trismo, há um grande 
déficit na literatura, pois a mesma é contraditória quanto ao 
momento do surgimento do trismo.  Alguns autores18,22 sugerem 
que o trismo radioinduzido pode ser verificado apenas alguns 
meses após o tratamento radioterápico, e necessariamente o 
paciente precisa ter sido submetido a altíssimas doses de radia-
ção. Já outros autores21,23 afirmam que já durante o tratamento 
radioterápico, pode ocorrer diminuição de amplitude dos mo-
vimentos mandibulares, não sendo necessárias altas doses de 
radiação. O estudo de Bragante et al.24 sugere que os pacientes 
com câncer de cabeça e pescoço, sem intervenção fisioterápica 
durante o tratamento radioterápico, apresentam restrição dos 
movimentos mandibulares ao longo do tratamento, indicando 
que essa complicação deve ser avaliada e acompanhada durante 
o tratamento radioterápico.

De acordo com relatos da paciente, o trismo teve início 
após aproximadamente um mês do fim do tratamento radiote-
rápico, entretanto, ao longo do tratamento radioterápico não 
foram avaliados os movimentos mandibulares da paciente, 
sugerindo ser necessário o acompanhamento e a intervenção 
fisioterapêutica durante o tratamento radioterápico afim de 
prevenir ou reduzir essa complicação.

Na intervenção fisioterapêutica, a massoterapia, através 
das manobras de deslizamento e amassamento, foi utilizada 
com o objetivo de oferecer a paciente o alívio da dor e a dimi-
nuição da tensão muscular25. Essa técnica é conhecida como 
uma manipulação do tecido muscular, realizada com as mãos, 
tendo como fins proporcionar consequências benéficas sobre o 
conjunto vascular, nervoso e muscular, por meio da aplicação 
rítmica de pressão - com o objetivo de instigar os receptores 
sensoriais proporcionado assim certa percepção de prazer e 
melhora26 oferecendo relaxamento muscular e diminuição da 
tensão sofrida pelos músculos devido a dor25-26. Conforme verifi-
cado na paciente em questão, a qual apresentava tensão muscular 
devido à dor causada pelo encurtamento dos músculos da face, 
a massoterapia aplicada nos músculos masseter e pterigóideos 
proporcionou a paciente a diminuição da tensão muscular. 

A aplicação de TENS também pode ser utilizada como 
objetivo de alívio da dor em pacientes com trismo radioinduzi-
do14. De acordo com a literatura, para a redução da dor, o TENS 
deve ser aplicado em baixa frequência, pois tem a competência 
de instigar a liberação de endorfinas, como também atuar no 
sistema da via dolorosa, permitindo que o paciente tenha uma 
facilidade maior na realização dos movimentos26,27. 

Em uma pesquisa28 realizada na Universidade Estadual de 
Campinas, foram estudadas vinte mulheres com diagnóstico de 
disfunção tempromadibular, afim de verificar os benefícios da 
massoterapia e do TENS para essa disfunção. Os pesquisadores 
verificaram os benefícios tanto da massoterapia como do TENS 

no alívio dor na EVA. Estes dados corroboram os dados da 
presente pesquisa sobre a eficácia do TENS e da massoterapia 
para o alívio da dor na região temporomandibular.

Poucas publicações referem os benefícios dos exercícios 
mandibulares no tratamento do trismo. Um estudo concluiu que 
não houve significância estatística no ganho de abertura bucal 
em pacientes que realizaram comparativamente dois programas 
de exercícios, não sendo possível concluir que o tratamento 
fisioterapêutico seja eficaz na prevenção e tratamento do trismo. 
Os mesmos autores colocam ainda que quando os músculos 
esternocleidomastoideo e pterigóideos estão no campo de irra-
diação às sequelas são ainda maiores, levando a considerar a 
importância desta musculatura na abertura de boca29.

No presente estudo, foram realizados exercícios ativos 
assistidos de lateralização e protusão da mandíbula, ocasionando 
melhora da paciente em estudo, verificado a partir dos resultados.

Sobre o uso de depressores de língua no tratamento do 
trismo radioinduzido, Dijkstra et al.14, realizaram estudo com  
pacientes dividindo-os em dois grupos, um com trismo relacio-
nado ao câncer e outro com trismo não relacionado ao câncer, 
para verificar a eficácia do tratamento fisioterapêutico utilizando 
depressores de língua e outras  técnicas associadas que incluíam: 
exercícios passivos; alongamento e relaxamento da musculatura 
mastigatória; e Therabite. Os autores identificaram um aumen-
to significante na abertura bucal em ambos os grupos com o 
tratamento fisioterapêutico, no entanto, foi significativamente 
maior no trismo não relacionado ao câncer por conta da fibrose 
pós-radioterapia, comum no trismo relacionado ao câncer.

No presente estudo, as abordagens fisioterapêuticas 
utilizadas obtiveram boa resposta terapêutica no trismo radio-
induzido.

CONCLUSÃO
Técnicas de massagem, alongamentos e exercícios ativos 

assistidos mandibulares, TENS e dispositivos para auxiliar a 
abertura bucal podem ser utilizados com boa resposta terapêu-
tica para o tratamento fisioterapêutico do trismo radioinduzido. 

Apesar da escassez de publicações acerca deste tema, 
principalmente no que diz respeito a estudos com alto nível de 
evidência, percebe-se na prática clínica do atendimento fisio-
terapêutico ao paciente com trismo radioinduzido um grande 
ganho de mobilidade mandibular, relaxamento muscular e, como 
consequência, importantes ganhos na qualidade de vida desses 
pacientes, pois o trismo é uma sequela importante, comum, e 
que acarreta em grandes comprometimentos funcionais. Mais 
ensaios clínicos randomizados são necessários, de forma que os 
protocolos fisioterapêuticos para o tratamento do trismo possam 
ser realizados com segurança e eficácia comprovadas.
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