
 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- UERN 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO- PROPEG 

FACULDADE DE ENFERMAGEM- FAEN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE- PPGSS 

MESTRADO EM SAÚDE E SOCIEDADE- MASS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENÇÃO DE MUCOSITE ORAL EM PACIENTE SOB TRATAMENTO 

ONCOLÓGICO 

 
 

 

 

 

 

 

PAULO ROBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ 

2016 

 

 



 

PAULO ROBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENÇÃO DE MUCOSITE ORAL EM PACIENTE SOB TRATAMENTO 

ONCOLÓGICO 

 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Saúde e Sociedade- 

PPGSS da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte – UERN, como 

requisito final para a obtenção do título 

de Mestre em Saúde Sociedade. 

Área de Concentração: Diagnóstico, 

Clínica e terapêutica no Processo 

Saúde/Doença na Sociedade. 

 

Orientadora: Prof. Drª Maria de Lourdes 

Silva de Arruda Morais. 

 

 

 

MOSSORÓ 

2016 



 

Santos, Paulo Roberto Nogueira Dos  
     Prevenção De Mucosite Oral Em Paciente Sob Tratamento Oncológico / Paulo 
Roberto Nogueira Dos Santos – Mossoró, RN, 2016.   
 

63 f. 
 

Orientador (a): Prof. Dra. Maria de Lourdes Silva de Arruda Morais. 
 
Dissertação (Mestrado) Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Campus 

Central. Programa De Pós-Graduação Em Saúde E Sociedade- PPGSS da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

1. Mucosite Oral. 2. Laser de Baixa Potência. 3. Prevenção. I. Morais, Maria de 
Lourdes Silva de Arruda.  II. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
III.Título.  

        
              UERN/ BC                                                       CDD 616.992 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Catalogação da Publicação na Fonte. 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
                             

       
Bibliotecário: Sebastião Lopes Galvão Neto – CRB - 15/486 

 
 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- UERN 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO- PROPEG 

FACULDADE DE ENFERMAGEM- FAEN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE- PPGSS 

MESTRADO EM SAÚDE E SOCIEDADE- MASS 

 

 

 

A COMISSÃO ABAIXO ASSINADA APROVA A DISSERTAÇÃO INTITULADA 

 

PREVENÇÃO DE MUCOSITE ORAL EM PACIENTE SOB TRATAMENTO 

ONCOLÓGICO 

 

 

Elaborada por 

 

PAULO ROBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS 

 

COMO REQUISITO FINAL PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRE EM 

SAÚDE SOCIEDADE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus avós maternos Francisca e 

José Rodrigues (in memoriam), 

sertanejos de sítio e especialmente a 

minha mãe Zeneide Nogueira ,que 

mesmo não tendo tido oportunidades de 

estudo, investiu incansavelmente na 

educação dos seus filhos e hoje tem a 

alegria de ver um deles se tornar Mestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradecer a Deus pelos dias aqui na terra e por poder alcançar essa glória ,pois 

sem a vontade Dele nada seria possível. 

A minha mãe pelo exemplo de positividade, coragem e determinação. 

Ao meu pai pelo exemplo de honestidade e trabalho. 

Aos meus irmãos Ana Paula e Alberto Júnior pelo companheirismo e palavras de 

inventivo sempre. 

A minha orientadora, Dra. Lourdes Arruda, pelo fácil acesso, paciência e pela 

ajuda durante a pesquisa na LNRCC e na construção dessa dissertação frente aos vários 

problemas surgidos nesses últimos dois anos. 

Aos professores componentes da minha banca de avaliação Dra. Bruna Rafaela , 

Dr. Antonio Costa, Dra. Aparecida Maia e Dr. Fernando Nóbrega por terem aceito o 

convite e contribuírem para melhoria do nosso trabalho. 

A Liga Norte-Riograndense contra o Câncer, em especial ao Centro Avançado de 

Oncologia (CECAN ), em Natal. 

Aos profissionais, estudantes e pacientes que aceitaram participar dessa 

pesquisa. 

Não poderia esquecer dos “fantoches”, Cintia, Ana Maria, Diógenes e Marília,   

grupo do mestrado, que naturalmente se formou por afinidades e que se tornaram 

amigos para toda uma vida. 

Ao amigo e parceiro de orientação Diógenes Paiva pela colaboração nas 

pesquisas e na ajuda durante essa caminhada acadêmica. 

Ao amigo Vinícius Davi pela disponibilidade em ajudar. 

Aos professores Irany Knackfuss e Humberto pelo carinho durante os primeiros 

contatos com o Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade. 

Aos professores do Programa de pós-graduação em saúde e sociedade da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), por mais uma vez, 

ajudar no meu crescimento pessoal e profissional, seja como graduando, professor e 

agora mestre.   

A secretária do PPGSS, Luzia, pela simpatia e presteza de sempre. 

Aos amigos da turma 2014, familiares, colegas e amigos que acompanharam 

essa conquista. O meu muito obrigado. 



 

RESUMO  

 

A mucosite oral é uma inflamação da mucosa caracterizada como a 

complicação aguda mais frequente na cavidade oral e considerada o maior fator 

doselimitante em pacientes portadores de neoplasias malignas de cabeça e pescoço 

submetidas a tratamento oncológico. Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia 

do laser de baixa potência na prevenção da mucosite oral em pacientes portadores tumor 

maligno na região de cabeça e pescoço , sob tratamento de radioterapia , com ou sem 

quimioterapia associada, cadastrados na Liga Norte-Riograndense contra o  Câncer( 

LNRCC) no período compreendido de agosto a dezembro de 2015. Para tanto foi 

realizado um acompanhamento clinico destes pacientes de acordo com o uso ou não do 

laser preventivamente. Estes pacientes foram divididos em dois grupos: grupo 1, 

denominado “controle” que corresponde aos pacientes que não receberam a terapia 

preventiva do laser, e o grupo 2, denominado “estudo” foram aqueles pacientes que  

receberam a terapia preventiva do  laser de baixa potência, de acordo com o protocolo 

de uso proposto na metodologia dessa pesquisa. O perfil epidemiológico dos pacientes 

estudados mostrou uma predominância de pessoas com baixo perfil socioeconômico o 

que dificultou o diagnóstico precoce do câncer, o acesso ao tratamento, bem como 

interferiu em fatores de aderência. Alguns achados importantes que podem interferir no 

aparecimento e evolução da MO foram avaliados nesse estudo ,onde 38,10% dos 

pacientes selecionados faziam uso de álcool, e a grande maioria em associação com o 

tabagismo ,com percentual de 47,65%, fatores estes desencadeadores de câncer de 

orofaringe. As condições de higiene bucal revelaram que 52,38% dos pacientes foram 

classificados com uma higiene oral regular, 38,10% como ruim e um menor percentual 

de 9,52% como boa. Novos estudos e metodologias são importantes para entendermos 

os mecanismos de ação do laser de baixa potência sobre a mucosa oral dos pacientes 

tratados com radioterapia e/ou quimioterapia associada, na busca da melhor técnica, 

com baixo custo e boa aplicabilidade, para prevenção da MO. 

 

Palavras-chave: Mucosite Oral. Laser de Baixa Potência. Prevenção. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 The oral mucositis is an inflammation of the mucus marked as the most frequent 

acute complication in the oral cavity and considered as the most dose-limiting factor in 

patients with history of malignant head and neck neoplasm under oncologic treatment. 

This paper aims to evaluate the efficiency of low power laser in the prevention of oral 

mucositis in patients with previous malignant neoplasm in head and neck areas, under 

radiotherapy treatment, with or without chemotherapy associated, recorded at Liga 

Norte-Riograndense de Combate ao Câncer (LNRCC) in the comprehensive term of 

August until December 2015. Thus it was done the clinical attendance of these patients 

according to use or not of the preventive laser. These patients were be divided into two 

groups: group 1, so called ‘control’ which corresponds to the patients that did not 

receive the preventive laser therapy, and group 2, so called ‘study’ was be formed by the  

patients that received the low power laser therapy, according to the use protocol 

proposed by the methodology of this very research. The studied patients 

epidemiological profile showed a predominance of people with a low socio-economical 

profile which made difficult the early diagnosis of cancer, either the access to the 

treatment, as well as interfered in the factors of adhesion. Some important facts found 

that might interfere in the showing up and treatment of OM were evaluated in this very 

study, where 38.10% of the patients selected did use of alcohol, most of them associated 

to smoking, in a percentage of 47.65%, these factors were breaking points to the 

oropharynx cancer. Oral hygiene conditions revealed that 52.38% of the patients were 

classified as regular concerning oral hygiene. 38.10% as having a bad one and a lower 

percentage of 9.52% as good. New studies and methodologies are important to 

understand the mechanism of action of the low power laser on the oral mucus of the 

patients treated with radiotherapy and/or chemotherapy associated, in search of the best 

technique, under low cost and good applicability, on the prevention of the oral 

mucositis. 

 

Key-words: Oral Mucositis. Low Power Laser. Prevention 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer é hoje uma das doenças que mais acomete a população mundial. 

Segundo dados da Organização Panamericana de Saúde (OPAS), constitui a segunda 

causa de morte. Neste contexto, o câncer de cabeça e pescoço corresponde a 

aproximadamente 10% dos tumores malignos, sendo que aproximadamente 40% destes, 

localizam-se na cavidade oral. Neoplasias na boca e orofaringe correspondem a 

aproximadamente 70% das neoplasias de cabeça e pescoço, excetuando-se pele e 

tireoide (LALWANI, 2011). 

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o número de casos 

novos de câncer da cavidade oral estimado para o Brasil em 2016 é de 11.140 casos em 

homens (5,2% do total de cânceres) e de 4.350 em mulheres (2,1 %. do total de 

cânceres) (INCA, 2016). 

O mais alarmante é o número crescente de novos casos de câncer oral, segundo 

o INCA (2016) existe uma estimativa de 1.880 novos casos no estado do Rio Grande do 

Norte (RN) do sexo masculino e 1.190 do sexo feminino. Desses, somente na capital do 

estado (Natal) temos uma estimativa de 550 (9,71%) novos casos de câncer de boca 

entre os homens e 260 (4,12%) entre as mulheres. 

A incidência do câncer de boca é extremamente variável e o tratamento do 

câncer de boca é particularmente grave, visto que a maioria dos casos ainda são 

diagnosticados tardiamente. Além da alta mortalidade de indivíduos da faixa etária 

economicamente ativa, o tratamento desses casos implica em mutilações, que muitas 

vezes, inabilitam o paciente para a reintegração familiar, social e profissional, 

temporária ou definitiva (FERLAY et al., 2014). 

O tipo mais frequente do câncer de boca é o Carcinoma Epidermoide 

constituindo uma entidade patológica que exibe características clínicas e evolução 

natural bem definida. Normalmente, o paciente com câncer de boca requer avaliação por 

equipe multidisciplinar que inclua cirurgião de cabeça e pescoço, radioterapeuta, 

oncologista clínico, cirurgião-dentista, enfermeiro oncologista, fonoaudiólogo e outros 

profissionais para que possam oferecer uma melhor oportunidade de cura, a preservação 

do órgão e a melhor qualidade de vida, não podendo se desviar do objetivo principal 

que é a cura (SCULLY, 2011). 

Independente do tipo de terapia a ser utilizada, o paciente com câncer na região 
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de cabeça e pescoço estará sempre correndo o risco de sofrer complicações sérias na 

cavidade oral. A possibilidade do aparecimento dessas complicações pode estar 

relacionada às condições de saúde bucal do paciente, condição de higiene e o uso de 

aparelhos protéticos, bem como ao tipo de terapia a ser utilizada, podendo estas 

complicações ser transitórias e desaparecer com o término do tratamento ou tornarem-se 

crônicas, requerendo cuidados constantes por parte do cirurgião-dentista. 

 A radioterapia é a modalidade terapêutica do câncer, que consiste no emprego 

de radiações ionizantes, visando liberar uma dose precisa a um definido volume 

tumoral, com um mínimo de dano possível aos tecidos sadios vizinhos. Contudo, este 

tipo de tratamento quando aplicado na região da cabeça e pescoço produz geralmente 

sequelas orais. Os efeitos adversos agudos que ocorrem durante o tratamento, 

comprometem os tecidos que apresentam alta taxa de divisão celular, como a mucosa 

oral e órgãos de maior especificidade celular como músculo e osso, que são atingidos 

em longo prazo e podem surgir meses ou anos após o tratamento. (NUTTING et al., 

2009). 

A grande vantagem da radioterapia é a preservação do tecido e função da área 

acometida. Por outro lado, uma série de efeitos colaterais agudos e tardios podem ser 

exacerbados como: xerostomia, mucosite, dermatites, disfagia, perda do paladar, cárie 

de radiação, osteoradionecrose, trismo e desenvolvimento dentário anormal (ABREU; 

SILVA, 2002). 

A mucosite oral é uma inflamação da mucosa caracterizada como uma 

complicação aguda frequente em pacientes portadores de neoplasias malignas 

submetidas a tratamento oncológico. Esse processo inflamatório é um problema clínico 

de difícil controle, podendo comprometer a deglutição, a ingestão de alimentos, a 

higiene oral e a capacidade de comunicação do paciente. Clinicamente, a mucosite 

inicia-se de forma assintomática, seguida pela presença de eritema, ardor, reclamações e 

aumento da sensibilidade a alimentos quentes e picantes (SCARDINA, PISANO e 

MESSINA, 2010). 

 O eritema pode progredir para áreas de descamação, seguido pelo 

aparecimento de úlceras associadas com disfagia e reduzida ingestão oral. (KHOURI et 

al., 2009). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a mucosite pode ser 

classificada, de acordo com o estágio de sua evolução clinica como grau 0, 1, 2, 3 e 4. 

Quando a Mucosite Oral (MO) evoluí aos graus 3 e 4, pode provocar uma interrupção 
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da radioterapia e/ou quimioterapia, sendo uma das causas mais frequentes de atraso do 

tratamento, redução da dose no tratamento de câncer e aumento no custo e frequência de 

internação dos pacientes (OMS, 1997).  

 Estudos indicam que até 50% dos pacientes submetidos à quimioterapia 

convencional, e até 80% de pacientes submetidos à quimioterapia em altas doses irão 

desenvolver sintomas de MO em algum ponto durante o seu tratamento (FREITAS et 

al., 2014).  

Recentemente, a terapia com laser de baixa potência (LBP) tem sido aceita 

como uma opção de tratamento valiosa para MO pela Associação Multinacional de 

Cuidados de suporte em Câncer (MASCC) e International Society for Oral Oncology 

(ISOO) (KEEFE et al., 2007). A laserterapia influencia o reestabelecimento da mucosa 

através da aceleração ou da replicação de miofibroblastos da cavidade oral, sem 

apresentar aparentemente qualquer efeito colateral. O LBP tem se mostrado capaz de 

produzir analgesia e alivio dos sintomas (CARVALHO et al., 2011). 

O laser terapêutico tem se mostrado um seguro e eficiente método para 

prevenção e tratamento das mucosites. Dentre os efeitos da luz do laser sobre o tecido, 

destaca-se o aumento da celularidade tecidual e da frequência das mitoses, o que 

favorece a reparação cicatricial juntamente com aumento da vascularização e formação 

abundante de tecido de granulação (KARU, 1988). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 TUMORES MALIGNOS NA REGIÃO DA CABEÇA E PESCOÇO 

 

2.1.1 Etiologia 

 

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

dentre os quais 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 epidermoides 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 tabagismo tem relação com vários tipos de câncer (pulmão, cavidade oral, 

laringe, faringe, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, rim, bexiga, colo do útero, 

leucemias (INCA, 2016). O etilismo vem em seguida como fator etiológico fundamental 

nos carcinomas epidermoides 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 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 na incidência das neoplasias orofaríngeas nos últimos anos se 

deve, provavelmente, há um aumento de infecção por Papiloma Vírus Humano (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-
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2010, verificou-se uma incidência de 57% de HPV em todos os subsítios de orofaringe 

(ROBINSON; SLOAN e SHAW, 2010). 

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

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

(SCULLY, 2011). Os demais tipos malignos mais comuns são: tumores de glândulas 

salivares menores, sarcomas, plasmocitomas, linfomas. Além disso, outros tumores 

benignos das mais diversas origens também podem acometer estes sítios (HARRISON; 

SESSIONS e KIES, 2009). 

 

2.1.2 Tratamento do câncer de cabeça e pescoço 

 

2.1.2.1. Diagnóstico e planejamento terapêutico no câncer de cabeça e pescoço  

 

A maior parte dos tumores de cabeça e pescoço ocorre nas vias aerodigestivas 

superiores, principalmente na boca, faringe e laringe. Geralmente, o tumor maligno 

apresenta uma evolução assintomática que é detectada apenas quando o tumor atinge 

cerca de 1 cm. O prognóstico dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço é complexo 

e variável, envolvendo um grande número de fatores, tais como fatores demográficos, 

clínicos e anatomopatológicos. O tratamento do câncer é planejado de acordo com a 

biologia do tumor e estadiamento clínico, além de condições clínicas do paciente e sua 

aceitação. As formas de tratamento podem ser classificadas em tratamento loco regional 

(cirurgia e radioterapia) e sistêmica (quimioterapia, modificadores de resposta biológica 

e hormonioterapia). Além disso, a intenção do tratamento pode ser de cura ou alívio dos 

sintomas (KOWALSKI, 2000). 

Geralmente o tratamento proposto para carcinomas de orofaringe é cirurgia 

seguida de radioterapia. A cirurgia isoladamente é indicada apenas nos casos bastante 

selecionados de pacientes que poderão ser seguidos de perto, estadiamento clínico 

inicial, T1, que apresentem lesões vegetantes e não infiltrativas. A radioterapia inicial 

isolada é utilizada apenas nos casos paliativos. Como tratamento para casos avançados, 

o protocolo de preservação de órgão vem sendo estudado em diversos locais (MAGRIN, 

2000). 
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2.1.2.2 Tratamento radioterápico 

 

A RT em câncer de cabeça e pescoço tem sua aplicabilidade e eficácia em 

função de parâmetros como tipo histológico da neoplasia (tecido de resposta lenta x 

tecido de resposta rápida), do local e do volume da área a ser irradiada, dose, ritmo de 

aplicação, tipo de radiação e condições gerais do paciente (SEGRETO e SEGRETO, 

1999). 

A radioterapia é um tratamento oncológico de caráter loco-regional, através da 

incidência de radiações ionizantes sobre a massa tumoral e cadeias ganglionares 

adjacentes, impedindo assim a disseminação das células tumorais. É referenciada como 

uma das opções terapêuticas mais eficientes no controle local/regional do avanço do 

câncer (STIEGELIS et al., 2003), sendo que Dodwell e Crellin (2006) adiantam que, a 

seguir à cirurgia, este é o tratamento que mais contribui para as taxas de remissão do 

câncer. 

O tratamento radioterápico para pacientes acometidos de tumores malignos de 

cabeça e pescoço exibe complicações orais importantes, dentre elas: mucosite, 

xerostomia, cáries, perda do paladar, infecções secundárias, osteorradionecrose e trismo 

(SPENCHT, 2002).  

Estes efeitos colaterais podem ser classificados em formas agudas, por 

exemplo: eritema, mucosite, edema laríngeo moderado e rouquidão temporária, ou 

crônica, tais como, necrose do tecido, função da saliva prejudicada, edemas e disfonia 

severa (SPENCHT, 2002; JHAM e FREIRE, 2006; FUNK et al., 2012). 

A radioterapia com intensidade modulada do feixe (IMRT) é uma abordagem 

avançada para planejamento tridimensional e terapia conformada. Com ela, a entrega da 

irradiação para volumes de formato irregular é otimizada e se tem a capacidade de 

produzir concavidades em volumes de tratamento. O uso de boost simultâneo com 

IMRT permite entregar diferentes doses a volumes diferentes em uma única fase de 

tratamento, diminuindo a necessidade de somatória de campos ou o uso de elétrons, 

além de minimizar as incertezas dosimétricas. 

 Ao tratar câncer de cabeça e pescoço, IMRT permite uma maior preservação 

das estruturas normais, tais como parótidas, mucosa do trato aerodigestivo superior, 

nervos ópticos, cóclea, constritores da faringe, encéfalo e medula espinhal (NUTTING 

et al., 2009). 
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2.1.2.3 Tratamento quimioterápico 

 

A maioria das drogas utilizadas na quimioterapia antineoplásica afeta, de 

algum modo, o mecanismo celular, o que acarreta danos a função e proliferação celular. 

No entanto, não atuam exclusivamente sobre as células tumorais, atingindo também 

estruturas normais, principalmente as que se renovam constantemente. 

De acordo com Bonassa (1998), a quimioterapia antineoplásica compreende-se 

em um conjunto de agentes químicos isolados ou em combinação, com o objetivo de 

tratar, a nível sistémico, os tumores malignos que interferem de forma variável na 

doença, podendo provocar efeitos secundários no organismo do doente. Pode ser 

administrada por via endovenosa ou oral. Esta forma de tratamento, outrora considerada 

como o último recurso, é atualmente responsável por um aumento da sobrevida numa 

variedade de neoplasias e desempenha um papel crucial na cura do câncer, 

prolongamento da vida e alívio dos sintomas (CASEIRO et al., 1997).  

Poderemos referir quatro diferentes administrações de drogas antineoplásicas, 

quanto ao tempo da sua administração, nomeadamente, a quimioterapia “primária ou 

neoadjuvante”, a “adjuvante”, a “de indução” e a “paliativa”.  

A quimioterapia “primária ou neoadjuvante” objetiva a redução do tumor, por 

exemplo, no carcinoma da mama localizado, para tornar a cirurgia menos agressiva e 

melhorar a oxigenação dos tecidos, maximizando o efeito do tratamento por radioterapia 

(DEVITA, 1997). Ou seja, a quimioterapia neoadjuvante objetiva a redução tumoral e 

axilar (quando axila é positiva), de forma significativa, contribuindo para alcançar, 

posteriormente, melhores resultados (LOPES, 2005).   

A quimioterapia “adjuvante” consiste na terapêutica antineoplásica 

administrada após a remoção de um tumor primário sem evidência de doença 

metastática aquando do seu estadiamento, visando à destruição de possíveis 

micrometástases nos casos de alto risco de recidiva (SABEL; SONDAK e SUSSMAN, 

2007). 

A quimioterapia de “indução” é utilizada como tratamento primário em doentes 

com carcinoma avançado, sem alternativa terapêutica. A quimioterapia “paliativa” é 

dirigida ao alívio de sintomas, quando já não é possível controlar a doença (BAUM; 

SCHIPPER, 2005). 
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2.2 MUCOSITE ORAL 

 

2.2.1 Características 

 

Segundo Sonis (1998), mucosite oral é uma alteração inflamatória da mucosa, 

sendo decorrente de quimioterapia e radioterapia. As ulcerações induzidas pelo efeito 

citotóxico dos agentes quimioterápicos ou pela radioterapia provocam dor, dificultam a 

nutrição do paciente e facilitam o desenvolvimento de infecções secundárias e 

septicemia, principalmente, nos pacientes com neutropenia. A frequência e a severidade 

dessa condição irão depender de diversos fatores como o tipo de terapia antineoplásica, 

diagnóstico do paciente, idade e cuidados com higiene oral.  

A mucosite oral é uma complicação relativamente comum, atingindo em média 

40% dos pacientes que realizam tratamentos antineoplásicos envolvendo quimioterapia 

(OLIVEIRA et al., 2014). A MO se apresenta como uma ulceração da mucosa bucal 

com formação de pseudomembrana, representando uma potencial fonte de infecção, que 

pode levar o paciente à morte (SCARDINA; PISANO e MESSINA, 2010). A MO não 

representa meramente uma injúria às células epiteliais diretamente, mas pode ser 

associada a uma ampla gama de reações locais do tecido incluindo danos por espécies 

reativas de oxigênio, citocinas inflamatórias, e prejuízos ao tecido conjuntivo subjacente 

e à vascularização (SONIS, 2004). Se a dose total é administrada muito rapidamente, a 

capacidade de regeneração celular não é suficiente para compensar a perda celular 

causada pelo tratamento RXT e/ou QT, com uma subversão da camada epitelial e 

consequente perda da sua função protetora contra bactérias e enzimas (SCARDINA; 

PISANO e MESSINA, 2010). 

Qualquer região da boca pode ser afetada, embora haja maior incidência nas 

superfícies não-queratinizadas como as mucosas jugal e labial, o assoalho da boca, o 

ventre da língua e o palato mole (WOO et al., 1993;  PARULEKAR et al., 1998;   

EPSTEIN e SCHUBERT, 1999). 

A mucosite pode ser desencadeada por dois mecanismos. O primeiro é 

denominado estomatotoxicidade direta e manifesta-se cinco a dez dias após a 

administração da QT ou entre a segunda e quinta semana da RT. A estomatotoxicidade 

indireta é o segundo mecanismo, onde se observa a mucosite, dez a vinte dias após o 
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tratamento sistêmico. A mucosite é uma reação tóxica inflamatória, que atinge todo o 

trato gastrintestinal, da boca ao ânus (EPSTEIN  et al,  2003). 

 

2.2.2 Fisiopatologia 

 

A fisiopatologia da mucosite oral induzida por quimioterapia e radioterapia 

compreende um dinâmico processo biológico de injúria na estrutura do epitélio da 

mucosa oral normal, incluindo alterações da imunidade local, associadas à atividade de 

citocinas e da microflora oral. Pode-se descrever a mucosite em cinco fases (SONIS et 

al., 2004; SONIS, 1998): 

 

 

1. Iniciação: observa-se no tecido-alvo estresses oxidativos e espécies de 

oxigênio reativo (ROS) que estimulam numerosos fatores de transcrição 

celular. Estas alterações geradas pela QT e RT são um evento preliminar na 

maioria das vias que conduzem à mucosite, promovendo danos celulares, 

teciduais e vasculares. Uma vez danificado o DNA, inicia-se rapidamente 

uma sequência de destruição da camada basal do epitélio, bem como da 

submucosa adjacente. Simultaneamente, os mediadores do processo 

inflamatório entram em atividade, iniciando uma cascata de eventos, 

agredindo a submucosa, mesmo que a mucosa aparente normalidade, fato que 

poderá ou não resultar em destruição total da mesma. 

2. Super regulação e geração de sinais mensageiros: durante esta segunda 

fase, múltiplos eventos ocorrem simultaneamente. Enzimas que catalisam a 

síntese de ceramida são ativadas, diretamente, pela RT ou QT ou 

indiretamente, por espécies de oxigênio reativo (ROS) e fator de necrose 

tumoral. A via da ceramida promove um canal alternativo de apoptose de 

células submucosas e basais epiteliais. Soma-se a este processo a alteração 

nas ligações de fibronectina para ativação de macrófagos e, 

subsequentemente, uma injúria nos tecidos mediados por matriz de 

metaloproteinases e produção de Fatores de Necrose Tumoral adicionais. 

3. Sinalização e Amplificação: além de ocorrer a destruição direta das células 

alvo da mucosa, nesta fase, as citocinas pró-inflamatórias executam uma 

função indireta na amplificação da injúria da mucosa iniciada pela RT e QT. 

Os eventos danosos são focados na camada submucosa e na camada basal, 

por isso, a aparência clínica da superfície é normal. 
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4. Ulceração: esta é a fase mais característica da mucosite, na qual se 

presenciam um denso infiltrado inflamatório e bactérias colonizando o local 

(Gram positivas, Gram negativas e organismos anaeróbios), ativando 

macrófagos teciduais que, por sua vez, amplificam os danos teciduais, 

acelerando o aumento de citocinas pró-inflamatórias. É um fator relevante, 

pois os pacientes neutropênicos podem permanecer expostos a bacteremia e 

sepsis devido à invasão dos microrganismos através dos vasos da submucosa. 

5. Cicatrização: evidencia-se um sinal da matriz extracelular, promovendo a 

renovação do epitélio, a diferenciação e o restabelecimento da microflora 

local. Após esta fase, a aparência da mucosa aproxima-se da normalidade. 

 

 

A mucosite é classificada, segundo a escala do World Health Organization 

(WHO), em graus que variam de 0 a 4. Esta classificação é utilizada com maior 

frequência e baseia-se nas observações clínicas e queixas dos pacientes (WHO, 1997). 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Escala de avaliação de mucosite segundo a WHO 

 
  

Na literatura encontramos outras mensurações para a classificação da mucosite 

oral. A complementação para a escala preconizada pela Organização Mundial da Saúde. 

Uma complementação proposta (MONTSSERAT, COLLEN e SONIS, 2007) graduou a 

mucosite oral em 6 graus (Quadro 2 ). 
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Quadro 2- Escala OM para classificação da mucosite oral, segundo 

MONTSSERAT et al, 2007  

 

 

2.2.3 Fatores de risco de desenvolvimento da MO  

   

 O desenvolvimento da mucosite é influenciado por diversas variáveis 

relacionadas ao paciente, ao tipo de tratamento e as características do câncer 

(CHILDERS et al., 1993; POROCK, 2002; SCULLY; SONIS E DIZ, 2006) entre os 

quais se destacam:   

 

 

FATORES RELACIONADOS AO PACIENTE: faixa etária, gênero, hábitos 

deletérios, álcool/cigarro, estado de saúde geral, leucometria inicial, função 

renal, estado nutricional, presença de co-morbidades, diagnóstico de base, 

patologias orofaciais pré-existentes, padrão de higiene oral antes, durante e 

após o tratamento oncológico, diabetes, composição e fluxo salivar, níveis de 

citocinas, trauma local, níveis de ansiedade.   

FATORES RELACIONADOS À TERAPIA: radioterapia (tipo de radiação 

empregada, dose total, esquema de fracionamento, tipo de aparelho); 

quimioterapia: especificidade do agente quimioterápico, esquema de 

tratamento (mono ou poliquimioterapia), combinação de modalidades 
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(concomitância de radioterapia e altas doses de quimioterapia), número de 

ciclos, dose, freqüência e tempo do tratamento.  

FATORES RELACIONADOS AO TUMOR: tipo histológico, estadiamento, 

sítio anatômico. Alguns autores registram que os pacientes jovens 

desenvolvem mucosite mais freqüentemente que o paciente idoso, mesmo 

com similares regimes terapêuticos e doença de base (SONIS, 1998; 

EPSTEIN & SCHUBERT, 2004).    

 

 

Podem contribuir de forma significativa para mucosite a presença de 

desnutrição, havendo necessidade de rastreamento rigoroso (PETERSON; 

BENSADOUN e ROILA, 2011). Mudanças na qualidade e quantidade de saliva 

secretada, o que pode gerar alteração do paladar e redução do apetite, contribuem ainda 

mais para acentuar o déficit nutricional (MAIN et al, 1984; CHIN, 1998). 

Condições orais, como cálculos salivares, raízes residuais, abscessos 

periapicais crônicos, dentes cariados, restaurações infiltradas, doença periodontal e 

aparelhos protéticos, podem desencadear episódios de infecção, sobretudo no período de  

imunossupressão ou neutropenia, com reflexo direto na evolução clínica da mucosite 

(SONIS et al., 2004; DUCAN e GRANT, 2003). 

 Na presença de lesões ulcerativas, o desconforto provocado pelas ulcerações e 

o risco de lesão traumática secundária à escovação desencorajam a higiene oral 

favorecendo o acúmulo de placa bacteriana e inflamação gengival, o que debilita ainda 

mais as condições de saúde bucal e geral do paciente.   

 

2.3 O LASER DE BAIXA POTÊNCIA COMO PROFILÁTICO DA MO 

 

2.3.1 O laser e seu mecanismo de ação 

 

Os lasers são divididos em duas classes, de acordo com o efeito proporcionado 

nos tecidos biológicos, lasers de alta potência e de baixa potência (SIMÕES, 2008). Os 

lasers de alta potência trabalham com o efeito térmico no tecido que absorve a luz, 

sendo usados para incisionar, vaporizar, ablacionar e coagular. Já os lasers de baixa 

potência estão relacionados aos efeitos da conversão de energia absorvida pelos 

fotorreceptores celulares (KARU, 1999).  
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A Low-Level Laser Therapy (LT) de baixa potência tem expressado um grande 

número de efeitos biologicamente benéficos desde seu desenvolvimento há mais de 50 

anos, sendo seus efeitos terapêuticos com diferentes comprimentos de onda no espectro 

do vermelho ao infravermelho e doses amplamente estudadas. No entanto, o mecanismo 

exato de biomodulação e bioestimulação nas células ainda não foi totalmente entendido 

(KUJAWA et al., 2004). 

Quando a luz laser de baixa intensidade incide sobre um tecido biológico, há 

interações primárias entre a luz e o tecido. São chamadas de reações não térmicas 

(SIMUNOVIC, 2000): (I) Reflexão: parte da luz é refletida; (II) Transmissão: parte é 

transmitida ao tecido; (III) Espalhamento ou difusão: parte da luz é espalhada ou 

difundida dentro do tecido; (IV) Absorção: uma quantidade de luz é absorvida e 

convertida em diferentes formas de energia.  

Acredita-se que a irradiação de células com certos comprimentos de onda 

possa ativar reações bioquímicas específicas, assim como alterar todo o metabolismo 

celular.  A transdução dos sinais primários a luz laser e sua amplificação na célula 

levam ao macroefeito fotobiológico, como o aumento na síntese de ácido 

desoxirribonucleico (DNA). As reações secundárias ocorrem sem a presença de luz, 

podendo ser horas ou até dias após a irradiação da luz laser (KARU, 1999).  

Essa interação laser/tecido produz efeitos terapêuticos, que no caso do laser de 

baixa intensidade é o efeito bioquímico – controla a produção de citocinas, nos 

fenômenos de dor e inflamação. Modifica as reações enzimáticas, tanto no sentido de 

excitação, como de inibição (GENOVESE, 2000).  

De acordo com Simunovic (2000), efeitos bioquímicos do laser de baixa 

intensidade, em cicatrização de feridas pós-cirúrgicas, têm sido vistos e amplamente 

estudados. Estimulação da atividade mitocondrial aumenta a produção de ATP, estimula 

a síntese de DNA e RNA, eleva a produção de proteínas, modula a atividade enzimática, 

regula a variação do pH intra e extracelular e acelera o metabolismo celular.  

O efeito bioelétrico melhora o funcionamento da bomba de sódio da membrana 

celular, através da energia extraída da hidrólise da ATP (SIMUNOVIC, 2000). Já o 

efeito bioenergético estimula o trofismo celular (trocas metabólicas da célula), 

normalizando as deficiências e equilibrando as desigualdades (GENOVESE, 2000).  

O efeito da biomodulação da irradiação pelo laser é dependente dos aceptores 

iniciais da luz laser: Cu2+ (íon cobre) - contido em enzimas (citocromo com oxidase, 
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que faz parte da fase final da cadeia respiratória da mitocôndria), flavoproteínas ou 

hemoproteínas. A cascata de reações induzida pela absorção da luz laser é conectada 

com alterações na homeostase (mudanças no pH intracelular, [Ca2+], ou níveis com 

AMP) é considerada a cadeia de transdução do foto-sinal na célula, e causa reações 

químicas no tecido ao seu redor (KARU, 1999; KUJAWA et al., 2004). 

 

2.3.2 Prevenção da MO com laser de baixa potência 

 

Os lasers de alta intensidade, também conhecidos como Power Laser ou laser 

cirúrgico (HILT – Hight Intensity Laser Treatment), produzem efeito térmicos que 

possibilitam coagulação, corte, vaporização e carbonização. Os lasers de baixa 

intensidade, também conhecidos como Soft Laser ou laser terapêutico (LILT – Low 

Intensity Laser Therapy), não resultam em efeitos térmicos mensuráveis clinicamente, 

seus efeitos terapêuticos são desencadeados predominantemente pela ação fotoquímica 

e fotofísica da radiação em sítios celulares específicos, cuja interação com o tecido 

promove efeitos anti-inflamatórios, analgésicos, antiedematosos e cicatrizantes (KARU, 

1988; KARU, 1999). 

Os efeitos biológicos do laser incluem ativação na produção de ATP´s, auxilio 

na multiplicação de fibras de colágeno, formação de enzimas especificas, auxilio ao 

sistema linfático, benefícios no desenvolvimento de novos vasos sanguíneos 

(microcirculação), aumento significativo na síntese de proteínas e DNA (BRUGNERA 

et al., 2003). 

 Os laser de baixa intensidade, como Hélio-Neônio (He-Ne) e o Arseneto de 

Gálio-Alumínio (GaAlAs), situadas na região do vermelho e infravermelho do espectro 

eletromagnético (comprimento de onda  entre 632 e 830 nm), são os mais utilizadas 

terapeuticamente no  manejo da mucosite.  

Embora os mecanismos celulares resultantes dessa interação não sejam 

adequadamente entendidos, diversos estudos têm mostrado a capacidade biomoduladora  

do LBI no processo inflamatório da mucosite (Quadro 3). 
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Quadro 3 - Ações do laser de baixa potência na MO   

 

 

Kujawa et al. (2004) usando laser infravermelho (λ810nm, 200mW, 3.75 a 

11.25 J/cm2) em células B14 demonstraram uma diminuição dos danos de proteínas 

oxidativas causadas por HOCl (ácido hipocloroso). Fato que pode explicar os efeitos 

anti-inflamatórios do laser. Os mesmos autores relataram ainda que não houve 

citotoxicidade considerável no protocolo utilizado, não evidenciando efeitos na 

viabilidade celular, nem danos no DNA e em proteínas das células. 

Em estudo randomizado e controlado, Maiya; Sagar e Fernandes (2006) 

utilizaram laser de HeNe (632,8 nm, 10 mW, 1,8 J/cm²), preventivamente, em 50 

pacientes recebendo radioterapia para carcinoma na cavidade bucal. Os autores 

constataram que o laser atrasou o início do desenvolvimento e atenuou o pico da 

mucosite. 

França et al. (2009) obtiveram resultados positivos com a LT na prevenção e 

tratamento da MO, reduzindo a gravidade da doença. Ensaios clínicos demonstraram a 

redução significativa da dor dos pacientes com MO submetidos a LT (WONG, 2002; 

COWEN et al., 1997; ANTUNES et al, 2007).   

Em estudo duplo-cego, randomizado, Djavid et al. (2011) avaliaram o efeito 

preventivo do laser de baixa intensidade em pacientes recebendo quimioterapia em 

neoplasias hematológicas. Os resultados mostraram que a incidência da MO para o 

grupo laser foi de 31% e para o grupo placebo, de 41%, obtendo duração média de cura 

de 4,8 e 12 dias para ambos os grupos. 
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Bensadoun et al. (2002), observaram que a aplicação de laser atrasou o início 

da mucosite, atenuou seu pico de severidade e reduziu sua duração, eles conduziram um 

estudo multicêntrico, randomizado, para investigar a efetividade do laser de baixa 

potência (hélio-neon), na prevenção da MO induzida por RXT em pacientes com câncer 

de cabeça e pescoço. Trinta pacientes foram divididos em dois grupos: Grupo 1- laser 

extraoral na pele e intraoral (λ632,8nm, 60mW, 2J/cm2) e Grupo 2- controle com 

aplicação de laser somente extraoral; iniciando a LT no primeiro dia de RT nos 2 

grupos. A dose de RT era 65 Gy, fracionada em 2 Gy por sessão, sendo 5 sessões por 

semana. O registro do grau de MO foi feito semanalmente por um profissional que 

desconhecia o tipo de tratamento (laser ou controle). Para avaliar o grau de MO foi 

utilizada a escala da OMS, e para a dor foi utilizada a escala analógica visual (EAV). 

MO grau III ocorreu em 35% dos pacientes no grupo controle e somente 8% dos que 

receberam LT intraoral. Dor intensa foi relatada por 20% dos pacientes do grupo 

controle e somente em 2% dos pacientes tratados com LT intraoral.  

Abramoff et al. (2008), avaliaram, em estudo clínico prospectivo, 

randomizado,  controlado com placebo, a eficácia e a viabilidade do uso do laser de 

baixa potência na prevenção e no tratamento da MO quimioinduzida em pacientes 

jovens. Os autores mostraram que, apesar da pequena amostra utilizada, a maioria dos 

pacientes (73%) não desenvolveu mucosite no grupo profilático e houve recuperação 

rápida no grupo tratado, concluindo que o laser de baixa intensidade utilizado 

apresentou efeito preventivo e terapêutico. 

 No estudo sobre a MO causada pela RT, Arora et al. (2008), publicaram  

estudo prospectivo randomizado para investigar a efetividade do laser de baixa potência 

(hélio-neon) na prevenção e tratamento da MO induzida por RT em pacientes com 

câncer de boca. Um total de vinte e quatro pacientes foi dividido em dois grupos, Grupo 

I (ou Grupo Laser) e Grupo II (ou Grupo Controle, sem uso de laser). Os pacientes do 

grupo I foram tratados com laser de hélio-neon (Eletro Care Laser 2001, 10hz por 5 

minutos) comprimento de onda 632,8nm e potência de 10mW. O tratamento iniciou um 

dia antes da RT seguiu até o oitavo dia com um laser scanner; nos 25 dias seguintes, foi 

utilizada uma caneta “probo” irradiando seis áreas anatômicas em cavidade oral (palato, 

soalho de boca, lábios, ventre-dorso de língua e mucosa jugal), excluindo área tumoral, 

antes de cada sessão de RT. A dose de RT foi de 66 Gy fracionada em 2 Gy por sessão, 

sendo 10 Gy por semana, totalizando 6,5 semanas de tratamento. O registro do grau de 



29 

 

 

MO foi feito semanalmente, por um único profissional. Foi utilizada a escala da 

RTOG/EORTC (Grupo de Terapia RádioOncológica/Organização Europeia para 

Pesquisa e Tratamento de Câncer) e para avaliar a dor foi utilizada a escala analógica 

visual (EAV). Durante a primeira semana de RT nenhum dos dois grupos desenvolveu 

mucosite. Na segunda semana, os pacientes do grupo laser apresentaram MO graus 0 

(45,5%) e I (54,5%), enquanto os pacientes do grupo controle apresentaram graus I 

(53,8%) e II (46,2%). Na terceira semana, o grupo laser desenvolveu graus I (81,8%) e 

II (18,2%) e o grupo controle graus II (46,2%) e III (38,5%). Na análise estatística, 

houve diferença significativa entre os dois grupos, tanto para o grau de MO como na 

avaliação da dor, comprovando que a LT aplicada de forma profilática durante a RT 

pode reduzir a gravidade da MO e que o alívio da dor pelo tratamento com laser 

infravermelho pode evitar a interrupção do tratamento antineoplásico, mantendo as 

funções orais básicas, como comer, beber, engolir e falar. Nesse estudo, os autores 

relataram que os pacientes reportaram ausência completa de dor imediatamente após a 

aplicação do laser, o que pode ser explicado pela interação da luz e do sistema nervoso 

periférico, através de despolarização da membrana celular, bloqueando o impulso 

nervoso. 

Silva et al. (2011), investigaram os efeitos clínicos da terapia com laser de 

baixa intensidade na prevenção da mucosite bucal em pacientes submetidos ao TCTH. 

Segundo os autores, os resultados indicaram que o uso preventivo de LBI em pacientes 

submetidos ao transplante é um instrumento poderoso na redução da incidência de MO. 

Chow; David e Armati (2007) demonstraram que o laser infravermelho é capaz 

de bloquear o fluxo axonal rápido, fornecendo um mecanismo de base neural para o 

alívio da dor através do laser. Diversos estudos demonstraram benefícios quanto ao uso 

da LT para abordagem da MO. Aplicações de laser são associadas ao retardo do 

aparecimento, atenuação da gravidade e menor tempo de duração das lesões, além da 

grande vantagem por ser um procedimento não invasivo. 

 Em estudo triplo cego, randomizado e controlado, Gautam et a.l (2012) 

utilizaram laser de baixa intensidade  para a prevenção e o tratamento de mucosite bucal 

em 221 pacientes com câncer de cabeça e pescoço submetidos a quimioradioterapia. Os 

resultados mostraram que houve redução significativa na incidência da mucosite bucal 

grave, dor associada, disfagia e utilização de analgésicos opiáceos para esses pacientes 

tratados com laser. 
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 Gouvêa de Lima et al (2012) avaliaram a eficácia do laser de baixa intensidade 

na prevenção da mucosite bucal grave em pacientes com câncer de cavidade bucal 

recebendo quimioterapia e radioterapia concomitantemente. Nesse caso, a terapia com 

laser de baixa intensidade não foi eficaz na redução da mucosite bucal. 

Estudos prévios atribuíram à LT a cicatrização das feridas e potencial para 

reduzir a dor. São achados microscópicos e moleculares, como aumento da divisão 

celular e bloqueio do impulso nervoso dos neurônios que justificam o uso promissor da 

LT em MO (BENSADOUN et al., 1999; COWEN et al., 1997; CHOW et al., 2007; 

POURREAU-SCHNEIDER et al., 1990).  

A importância da não interrupção dos tratamentos RT e QT devido a MO, bem 

como o controle da dor do paciente justificam estudos da ação da LT no tratamento na 

MO. A aplicação de laser de baixa potência consiste em uma técnica simples e não-

traumática que pode ser utilizada tanto para a prevenção quanto para o tratamento da 

mucosite oral em pacientes submetidos a tratamentos antineoplásicos, sendo capaz de 

reduzir a gravidade e a duração da mucosite (OLIVEIRA et al., 2014). 

A Associação Multinacional de Apoio e Assistência em Câncer (Multinational 

Association of Supportive Care in Cancer – MASCC) recomendou o uso da LT para 

MO (ROSENTHAL e TROTTI, 2009; LALLA; SONIS e PETERSON, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a eficácia do laser de baixa potência na prevenção de mucosite oral em 

pacientes portadores de tumor maligno na região de cabeça e pescoço, sob tratamento de 

radioterapia, com ou sem quimioterapia associada, cadastrados na LNRCC. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o efeito preventivo do uso do laser de baixa potência na Mucosite Oral; 

 Avaliar a incidência e o grau de Mucosite Oral em pacientes submetidos à 

radioterapia em região de cabeça e pescoço, com ou sem quimioterapia 

associada nos grupos estudo e controle; 

 Acompanhar a evolução da Mucosite Oral destes pacientes no decorrer da 

terapia oncológica. 
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4  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer, submetido através da Plataforma Brasil, em 13/08/15   

sob os protocolos número CAAE: 47513715.2.0000.5293. Número do Parecer: 

1.184.361. 

 

4.2 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo clinico randomizado, que foi realizado com pacientes 

cadastrados na LNRCC, no período compreendido de agosto de 2015 a dezembro de 

2015, onde foi avaliada a eficácia da laser na prevenção de Mucosite Oral em pacientes 

portadores de tumor maligno na região de cabeça e pescoço, sob tratamento de 

radioterapia, com ou sem quimioterapia associada.  

Para tanto os pacientes selecionados ,de uma amostra de (n=21), atenderam aos 

critérios de inclusão e exclusão previamente determinados. É importante ressaltar que os 

pacientes que desenvolveram a mucosite durante a pesquisa foram encaminhados para o 

serviço de odontologia da LNRCC onde o laser já é aplicado terapeuticamente segundo 

o protocolo da Liga. 

  

4.3 HIPÓTESES TESTADAS 

 

H0 - O laser de baixa potência não é eficaz na prevenção de mucosite oral em 

pacientes portadores de tumor maligno na região de cabeça e pescoço, sob tratamento de 

radioterapia, com ou sem quimioterapia associada. 

H1- O laser de baixa potência é eficaz na prevenção de mucosite oral em 

pacientes portadores de tumor maligno na região de cabeça e pescoço, sob tratamento de 

radioterapia, com ou sem quimioterapia associada. 

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
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Foram incluídos na pesquisa pacientes adultos, maiores de 18 anos, portadores 

de tumor maligno na região de cabeça e pescoço sob tratamento de radioterapia com 

dose maior ou igual a 60 Gy, associada ou não a quimioterapia, que concordaram em 

fazer parte da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). (Apêndice 1). 

 

4.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Foram excluídos pacientes pediátricos, pacientes portadores de lesão maligna 

não localizada na região de cabeça e pescoço, pacientes sob radioterapia com dose 

inferior a 60 Gy, além daqueles que não assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido.Os pacientes que foram incluídos na pesquisa foram divididos em dois 

grupos, grupo 1 e grupo 2, onde: 

Grupo 1 denominado “controle”, e corresponde aos pacientes que não 

receberam a aplicação  do laser. 

Grupo 2, denominado “estudo” foram aqueles pacientes que receberam a 

aplicação do laser, de acordo com o protocolo de uso descrito abaixo. 

A seleção dos pacientes que fizeram parte do Grupo 1 ou Grupo 2, foi 

realizada de acordo com o número de seu prontuário, onde os pacientes com prontuários 

de números impares fizeram parte do Grupo 1, enquanto que aqueles pacientes com 

prontuários de números pares fizeram parte do Grupo 2. 

 

4.6 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

 No desenvolvimento da pesquisa o paciente foi acompanhado em três 

momentos: 

Primeiro momento: Pré-tratamento oncológico: 

O pré-tratamento aconteceu antes do início do tratamento oncológico. Nessa 

fase os pacientes conheceram os objetivos e metodologia da pesquisa onde os que 

concordaram em participar, assinaram o TCLE que é um documento de conteúdo 

totalmente esclarecedor explicando o uso dos dados obtidos com a pesquisa, 

assegurando aos pacientes o sigilo de informações pessoais como nome e endereço e 
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que permitiu aos pesquisadores o uso e divulgação apenas dos dados necessários para o 

estudo.  

Posteriormente, os mesmos, foram submetidos a exame clínico minucioso e 

exames radiográficos da cavidade oral. Foi elaborado plano de tratamento odontológico 

de acordo com as alterações encontradas, onde posteriormente foi realizado todo o 

tratamento odontológico necessário, bem como a orientação de higiene e cuidados com 

a cavidade oral necessário para manter uma boa condição oral antes, durante e após 

terapia oncológica. 

Segundo momento: Trans-tratamento oncológico: 

O trans–tratamento teve início no primeiro dia da radioterapia em cabeça e 

pescoço e estendeu-se até o fim do tratamento. Neste período, os pacientes de ambos os 

grupos foram avaliados semanalmente. Durante as visitas semanais os examinadores 

avaliaram a incidência de Mucosite Oral nos mesmos. 

A aplicação do laser no grupo II, aconteceu durante os 5 primeiros dias 

consecutivos (salvos fins de semana) a partir da primeira sessão da terapia oncológica e 

após esse período, a aplicação foi realizada uma vez por semana, durante a visita de 

avaliação. 

Nos pacientes que ocorreram o surgimento da Mucosite Oral, independente do 

grupo que pertencia, as alterações foram avaliadas e classificadas de acordo com os 

critérios preconizados pela OMS, sendo que a partir de então foi  realizado o laser de 

forma terapêutica, até o desaparecimento total da lesão. 

Terceiro momento – Pós-tratamento oncológico: 

Após o termino do tratamento oncológico, os pacientes passaram por um 

período de proservação de 8 dias. Em alguns casos teve necessidade de 

acompanhamento até o desaparecimento das lesões. 

 

4.7 PROTOCOLO DO USO DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA 

 

O aparelho de laser utilizado na pesquisa foi o de baixa potência, do tipo DMC, 

com comprimento de onda de 600 a 690 nm e potência de 100 mW. 

Foi aplicado durante 20 segundos em cada ponto anatômico, sendo eles: 3 

pontos em mucosa jugal direita, 3 pontos em mucosa jugal esquerda, 3 pontos em borda 

lateral de língua direita, 3 pontos em borda lateral de língua esquerda, 2 pontos no 
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assoalho de boca, 2 pontos em lábio superior, 2 pontos em lábio inferior, 1 ponto em 

palato duro, 1 ponto em palato mole.  

A área em que está localizado o tumor, assim como os pontos anatômicos que 

se encontrarem a menos de 2 cm dessa área, não receberam aplicação. A aplicação do 

laser foi realizada durante 5 dias consecutivos, salvos fins de semana, a partir da 

primeira sessão da terapia oncológica e após esse período, foi realizada um vez por 

semana até o fim da radioterapia associado ou não a quimioterapia. O tempo total de 

cada aplicação correspondeu a 400s, e foi realizada pela técnica de contato. 

 

4.8 RISCOS 

 

O laser é um método amplamente preconizado e utilizado na terapia das 

mucosites na cavidade oral durante a radioterapia em cabeça e pescoço e/ou 

quimioterapia, devido ao seu potencial de estimular a reparação tecidual e redução do 

processo inflamatório. Nesta pesquisa foi utilizado o laser antes do surgimento destas 

ulcerações, ou seja, de forma preventiva. 

Desta forma, os riscos decorrentes da participação dos pacientes na pesquisa, 

foram mínimos, como o desconforto por estar com a boca aberta enquanto estivesse sob 

aplicação do laser. O que é compatível com os desconfortos da rotina terapêutica, nos 

casos que vieram a desenvolver as ulcerações durante a terapia oncológica. 

 

4.9 BENEFÍCIOS 

 

Todos os pacientes incluídos em nossa pesquisa foram acompanhados 

regularmente, do início ao término de seu tratamento oncológico, de forma que 

surpreenderam precocemente o surgimento de qualquer alteração na mucosa oral.  Nos 

pacientes da pesquisa onde ocorreram o surgimento de mucosite oral, os mesmos foram 

acompanhados pelos avaliadores até o termino de seu tratamento oncológico e ao 

mesmo tempo, este paciente, foi incluído no protocolo de tratamento com laser para 

mucosite já existente no serviço de odontologia da LNRCC. 

Com a metodologia proposta objetivava-se ainda uma melhora quanto ao 

tempo de tratamento e redução das internações hospitalares, além dos custos 
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relacionados ao mesmo, melhorando de forma considerável a qualidade de vida dos 

pacientes. 

 

4.10 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados foram cadastrados em fichas clínicas previamente 

preenchidas, tabelados e submetidos a testes estatísticos a seguir apresentados. 

 

4.10.1 Metodologia da análise estatística  

 

O banco de dados foi construído em formato xlsx, e para construção de tabelas, 

gráficos utilizou-se Excel 2010, enquanto que os testes estatísticos foram feitos através 

dos softwares estatísticos SPSS, versão 20.0 e o software livre estatístico R, versão 

3.0.0. 

 

4.10.1.1 Teste Qui-Quadrado 

 

O Teste Qui-Quadrado permite avaliar se as variáveis estão relacionadas com 

determinado nível de significância. 

Hipótese Nula (H0): As variáveis não estão relacionadas (as variáveis são 

independentes). 

Hipótese Alternativa (H1): As variáveis estão relacionadas (as variáveis são 

dependentes). 

A hipótese de nulidade pode ser testada por:   

 

 

  

Onde  Oi = n° de casos observados classificados na categoria i; 

 Ei = n° de casos esperados classificados na categoria i, sob H0. 



37 

 

 

 

 

4.11 FINANCIAMENTO DA PESQUISA 

 

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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5 RESULTADOS 

 

Nossa amostra inicial foi de 35 pacientes sendo que 14 foram excluídos da 

pesquisa devido óbito, falta de adesão do paciente ao tratamento e/ou a interrupção do 

tratamento oncológico, ficando a amostra final em 21 pacientes, em que 10 foram 

incluídos no grupo 1 (controle) e 11 no grupo 2 (estudo). 

Dentre os pacientes incluídos no estudo observamos a predominância do sexo 

masculino, raça parda, média de idade acima de 63 anos e níveis socioeconômicos e de 

escolaridade baixos. 

 

Tabela 1 - Perfil sociodemográfico dos pacientes selecionados para o estudo (n=21) 

 

 

 

Na amostra 71,43% dos entrevistados são do sexo masculino, enquanto que o 

gênero feminino apresentou um percentual de 28,57%, com relação ao faixa etária, 

temos o seguinte resultado: até 65 anos (52,38%) e acima de 60 anos (47,62%). A 
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profissão de agricultor (42,86%) e aposentado (23,82%) foram as principais ocupações 

mencionadas. Quanto ao grau de escolaridade 47,37% não possuem grau de instrução e 

36,84% com ensino fundamental. 80,96% são pardos e 90,48% são de religião católica. 

Na tabela a seguir (Tabela 2), podemos observar que a idade média dos 

pacientes foi de 63,71 anos, com desvio padrão de 13,89, enquanto que a metade dos 

pacientes possui idade de até 65 anos. No grupo caso, a idade média foi de 66,64 ± 

13,47, e no grupo controle com idade média foi de 60,50 ± 14,33. 

 

Tabela 2 - Estatística descritiva da idade dos pacientes selecionados para o estudo 

 

 

Tabela 3 - Aspectos clínicos e comorbidades apresentadas pelos pacientes selecionados 

para o estudo 

 

 

Na tabela vemos que 19,05% dos pacientes são diabéticos e 23,81% são 

hipertensos, quando avaliado o consumo do álcool, 38,10% são etilistas, enquanto 

47,65% possuem característica do tabagismo. Com relação à condição de higiene bucal, 

52,38% foram classificados como regular, 38,10% em ruim e 9,52% como boa. A 

maioria dos pacientes foi classificada segundo sua dentição como edêntulos (66,67%) e 

desdentados parcial (33,33%). 



40 

 

 

Ainda com relação ao tabagismo e etilismo (Tabela 4), o número médio de 

cigarro por mês é de 18,65 e o tempo médio de etilismo é de 391,20 meses, enquanto 

que o tempo médio de abstinência com tabagismo e etilismo foi de 91,87 e 91,06 meses, 

respectivamente. 

 

Tabela 4 - Estatística do etilismo e tabagismo dos pacientes selecionados para o estudo 

 

 

Tabela 5 - Comparação dos aspectos clínicos e comorbidades por grupo caso e controle 

selecionados para o estudo 

 

 

Aplicando teste qui-quadrado (X2) ou teste exato de Fischer, para um nível de 

significância de 5%, não temos evidências de diferença estatística na comparação do 

perfil clínico por grupo caso e controle. 
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Tabela 6 - Aspectos clínicos, tratamento realizado e sequelas apresentadas pelos 

pacientes selecionados para o estudo. 

 

 

 

Na amostra estudada (n=21), 52,38% dos pacientes apresentaram estadiamento 

clínico do tumor do tipo I ou II, enquanto que do tipo III e IV apresentou um percentual 

de 47,62%. Com relação ao tipo de neoplasia predominante nos pacientes estudados, 

61,90% deles foram acometidos por câncer do tipo carcinoma epidermoide. A área 

cérvico facial (45,00%) e cervical (35,00%) foram as principais áreas irradiadas. A 

grande maioria dos pacientes (90,00%) utilizou radioterapia convencional, enquanto a 

quimioterapia do tipo N, A e P obtiveram um percentual de 28,57%, 38,10% e 4,76%, 

respectivamente. 80,00% dos pacientes realizaram cirurgia. Enquanto 95,24% dos 
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pacientes apresentaram sequela mucosite oral, tendo o seguinte grau de sequela: Grau I 

(5,00%), Grau II (70,00%) e Grau III (25,00%). 

 

Tabela 7 - Comparação dos aspectos clínicos, tratamento realizado e sequelas 

apresentadas pelos pacientes  selecionados, por grupo, para o estudo. 

 

 

Aplicando teste qui-quadrado (X2) ou teste exato de Fischer, para um nível de 

significância de 5%, não temos evidências de diferença estatística na comparação das 

várias condições e/ou procedimentos clínicos por grupo caso e controle. Entretanto dado 

o principal motivo da realização do estudo, podemos observar que o percentual de 

sequela mucosite no grupo caso foi de 90,00% e controle de 100,00%, além disso, 

temos grau 1 e 2 de estadiamento em maior percentual no grupo caso. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Com o advento das novas tecnologias, sobretudo nas áreas da medicina e 

odontologia, muitas pesquisas se fazem necessárias para se avaliar os efeitos benéficos e 

os colaterais de novas terapias e medicamentos. 

 O laser de baixa potência (LBP) tem sua utilização ainda recente e muito 

estudada gerando grandes discussões na literatura. É uma radiação não-ionizante e suas 

propriedades citotóxicas ainda não são totalmente conhecidas. Numerosos estudos 

experimentais in vitro já foram realizados, os quais apontam a laserterapia como capaz 

de influenciar os processos metabólicos celulares, ao aumentar a proliferação de várias 

células, como os fibroblastos, osteoblastos, queratinócitos, células tronco e células 

oriundas de tumores malignos, motivo pelo qual não devemos irradiar com o laser as 

regiões do tumor (KARU, 1988). 

Neste contexto, o laser de baixa intensidade, que age de forma não 

farmacológica estimulando as células da mucosa com suas propriedades anti-

inflamatórias, antiálgicas e cicatrizantes, sendo um recurso efetivo no tratamento da 

MO. Estudos corroboram a eficácia do laser de baixa potência para prevenir e tratar MO 

rádio/quimioinduzida, o qual aparenta ser seguro e bem tolerado pelo paciente. Porém, 

ainda são necessários mais estudos quanto ao comprimento de onda ideal, fluência e 

intensidade do laser, bem como o tempo certo de começar e terminar o tratamento com 

a LT (CARVALHO et al., 2011).    

MO é uma inflamação, com potencial forte de infecção, que pode levar o 

paciente à morte (SCARDINA; PISANO E MESSINA, 2010). Nossa pesquisa busca 

contribuir no processo de construção do conhecimento sobre o tema, em que foi 

avaliada a eficácia do laser terapêutico na prevenção da MO, em pacientes portadores de 

câncer de cabeça  e pescoço, tratados com radioterapia e/ou quimioterapia associada, 

utilizando uma metodologia inovadora . 

O perfil dos pacientes selecionados (n=21), foi predominantemente do sexo 

masculino, raça parda, idade média acima de 63 anos, níveis socioeconômicos  e de 

escolaridade baixos, merecendo destaque o fato de 42,86 serem agricultores. O perfil 

epidemiológico da amostra assemelha-se ao do câncer da cabeça e pescoço de acordo 

com a literatura (HASHIBE et al., 2007). 
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Em relação ao sexo, nessa amostra estudada houve um predomínio do sexo 

masculino com incidência de câncer de cabeça e pescoço (71,43%), porém com uma 

proporção feminina crescente, de acordo com a literatura atual, e com maior incidência 

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

Este aumento da incidência feminina se deve ao aumento do tabagismo e etilismo pelas 

mulheres nos últimos anos, bem como aumento da prática do sexo oral. Ressalta-se que 

somente em Natal temos uma estimativa para 2016 de 550 (9,71%) novos casos de 

câncer de boca entre os homens e 260 (4,12%) entre as mulheres (INCA, 2016). 

Relativo à faixa etária observamos que a idade média dos pacientes foi de 

63,71 anos, com desvio padrão de 13,89, enquanto que a metade dos pacientes possui 

idade de até 65 anos, esses dados estão de acordo com dados nacionais e internacionais 

de epidemiologia em carcinomas epidemoides de orofaringe.  Dados do SEER-Nacional 

Câncer Institute.Surveillance,Epidemiology na end results program. LI et al., (2013) 

,estudando 114 pacientes com mucosite, tratados com RT/QT, em um hospital de câncer 

na China encontrou  prevalência pelo sexo masculino (78 homens ) e 36 mulheres ,entre 

19 a 76 anos. 

Quanto ao grau de instrução 47,37 % não possuíam grau de instrução e 36,84 

ensino fundamental. Com relação à incidência de mucosite oral, um estudo exploratório 

descritivo com amostra de 213 pacientes portadores de mucosite, transversal e 

quantitativo, desenvolvido em dois serviços especializados em oncologia, localizados 

em Teresina-PI, teve resultados com, 65,3% são do sexo feminino e 34,7% do 

masculino. A faixa etária predominante foi a de 19 a 59 anos (54%), seguida da faixa 

referente aos idosos, 60 anos ou mais, com 31%. Crianças e adolescentes, faixa de até 

18 anos, corresponderam a 15%. A média de idade foi 45,8 anos com desvio padrão de 

21,34, mediana de 50 anos e moda de 65 anos. A população constituiu-se de todos os 

pacientes admitidos com diagnóstico de mucosite oral ou que desenvolveram a 

complicação no período de coleta de dados, atendidos ambulatorialmente (quimioterapia 

e/ou radioterapia) ou em regime de internação (ARAÚJO et al., 2015). 

Com relação ao etilismo foi identificado em 38,10% dos pacientes 

selecionados neste estudo faziam uso de álcool, e a grande maioria em associação com o 

tabagismo, com percentual de 47,65%, fatores estes desencadeadores de câncer de 

orofaringe. O tabagismo e o etilismo nos grupos controle e caso tiveram consumo 

médio de cigarros por mês de 18,65 e tempo médio de consumo de álcool de 391,20 
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meses, onde seu risco é 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). Existe uma forte sinergia entre a incidência 

de câncer de boca e o tabagismo/ etilismo (INCA, 2012; FERLAY et al, 2014). 

O câncer de boca é um grupo heterogêneo de cânceres originários de várias 

partes da cavidade oral, com diferentes fatores predisponentes, prevalência e 

prognósticos. Porém a maior parte desses cânceres tem como fator de risco o tabaco e o 

álcool, e que poderiam ser evitados com a mudança de hábitos (COELHO, 2012). 

Childers et al. (1993); Porock (2002); Scully; Sonis e Diz (2006)  relatam em 

seus estudos  que  desenvolvimento da mucosite é influenciado por diversas variáveis 

relacionadas ao paciente, ao tipo de tratamento e a características do câncer entre os 

quais se destacam os fatores relacionados ao paciente tais como faixa etária, gênero, 

hábitos deletérios, álcool/cigarro, estado de saúde geral, estado nutricional, presença de 

co-morbidades, padrão de higiene oral antes, durante e após o tratamento oncológico, 

diabetes, composição e fluxo salivar. 

Sendo assim, as condições de higiene bucal nos trazem dados importantes uma 

vez que eles podem interferir no aparecimento ou agravamento do grau da mucosite. No 

estudo 52,38% dos pacientes foram classificados com uma higiene oral regular, 38,10% 

como ruim e um menor percentual de 9,52% como boa. A maioria dos pacientes foi 

classificada como edêntulos (66,67%) e desdentado parcial (33,33%).  

Com relação ao perfil clínico geral dos pacientes e observando, segundo os 

autores acima, que as co-morbidades como a Diabetes melitus e a hipertensão podem 

ser fatores de influência no desenvolvimento da mucosite temos a considerar que apenas 

19,05 apresentaram diabetes melitus e 23,81 % hipertensão arterial e não foi observada 

na pesquisa uma relação direta entre essas patologias e a presença de mucosite em 90% 

da amostra estudada. 

Quando fizemos uma comparação do perfil clínico dos grupos controle e caso e 

aplicando o teste exato de Fischer, para um nível de significância de 5%, revelou que 

não foram encontradas diferenças estatísticas significativas quanto a presença de 

mucosite, indo de encontro a vários estudos como os achados de Maiya; Sagar e 

Fernandes (2006); França et al. (2009) e Djavid et al. (2012). 

O perfil epidemiológico dos pacientes selecionados para o estudo, 61,90% 

tinha tumores do tipo Carcinoma Epidermoide, sendo o tipo mais frequente do câncer 
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de boca constituindo uma entidade patológica que exibe características clínicas e 

evolução natural bem definida (MARQUES, 2006). Na orofaringe, aproximadamente 

90% dos tumores são do tipo carcinoma epidermoide, sendo estes os mais 

frequentemente associados ao tabagismo e o etilismo (HARRISON; SESSIONS e 

KIES, 2009). 

Com relação à radioterapia, a técnica convencional foi utilizada em 90% dos 

pacientes tratados, sendo as áreas cérvico facial (45,00%) e cervical (35,00%) as 

principais irradiadas, enquanto que a quimioterapia do tipo N, A e P obtiveram um 

percentual de 28,57%, 38,10% e 4,76%, respectivamente. 80,00% dos pacientes 

realizaram cirurgia.  

De acordo com o Manual de Oncologia Clínica do Brasil (BUZAID; MALUF e 

LIMA, 2014), as drogas quimioterápicas são indicadas de acordo com o tipo 

histológico, localização do tumor e estadiamento da doença, sendo que o tipo de 

substância utilizada interfere no aparecimento e evolução da MO.  Na pesquisa, 52,38% 

dos pacientes apresentaram estadiamento do tumor do tipo I ou II, enquanto que do tipo 

III e IV apresentou um percentual de 47,62%. 

Apenas 10% dos pacientes foram tratados por radioterapia com intensidade 

modulada do feixe (IMRT) que pode reduzir a incidência de mucosite uma vez mais 

tem-se mostrado vantajosa quando comparada às técnicas tradicionais como a RT 

convencional (2D) e a conformacional (3D), na medida em que propicia uma cobertura 

de dose mais homogênea no volume alvo e uma diminuição da dose nos tecidos 

circunvizinhos (DUPREZ et al., 2009). A IRTM também tem apresentado potencial para 

melhorar os resultados terapêuticos no tratamento do câncer de cabeça e pescoço e 

consequentemente reduzindo as suas sequelas orais como a MO (BONNER et al., 2006) 

sendo assim novos estudos com a utilização de IRTM devem ser feitos para se observar 

a correlação entre maior ou menor incidência de mucosite oral nesses pacientes . 

Com relação a hipótese H1 - a qual afirma que o laser de baixa potência é 

eficaz na prevenção de mucosite oral em pacientes portadores de tumor maligno na 

região de cabeça e pescoço, sob tratamento de radioterapia, com ou sem quimioterapia 

associada, não foi possível confirmá-la com a metodologia utilizada.  

 O percentual de sequela de MO no grupo estudo foi de 90,00% e controle de 

100,00% oral, sendo diferentes dos achados favoráveis do uso do LBP na prevenção da 

MO descritos por Bensadoum et al. (2002); Silva et al. (2011); Maiya; Sagar e 
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Fernandes (2006); Chow; David e Armati (2007); Abramoff et al. (2008); França et al. 

(2009); Gautam et al. (2012) e Djavid et al. (2013). 

Nos resultados encontrados nesse estudo, não foram encontradas evidências de 

diferença estatística, quando comparadas as várias condições e/ou procedimentos 

clínicos por grupo caso e controle sendo diferentes dos achados de Arora et al. (2008), 

onde na análise estatística realizada nos grupos controle e estudo do seu estudo, houve 

diferença significativa entre os dois grupos, tanto para o grau de MO como na avaliação 

da dor, comprovando que a LT aplicada de forma profilática durante a RT pode reduzir 

a gravidade da MO e que o alívio da dor pelo tratamento com laser infravermelho pode 

evitar a interrupção do tratamento antineoplásico, mantendo as funções orais básicas, 

como comer, beber, engolir e falar. A diferença mais significativa entre os achados de 

Arora et al. (2008) e as desse estudo parecem estar relacionadas ao tempo de aplicação 

do LBP, em que os utilizados por eles foi de 40s por ponto de aplicação, um período 

maior de aplicação e a quantidade da amostra quando comparados a nossa pesquisa. 

Entretanto dado o principal motivo da realização do nosso estudo, podemos 

observar que o percentual de sequela mucosite no grupo estudo foi de 90,00% e controle 

de 100,00% vão ao encontro dos experimentos de Gouvêa et al. (2012) onde eles  

avaliaram a eficácia do laser de baixa intensidade na prevenção da mucosite bucal grave 

em pacientes com câncer de cavidade bucal recebendo quimioterapia e radioterapia 

concomitantemente, onde em ambos a terapia com laser de baixa intensidade não foi 

eficaz na redução da mucosite bucal. 

O número de pacientes da nossa pesquisa assemelham-se aos de Abramoff et 

al. (2008), entretanto com resultados diferentes quanto a eficácia do LBT, onde  autores 

mostraram em estudo prospectivo que, apesar da pequena amostra utilizada de 13 

pacientes sendo 5 homens e 8 mulheres, a maioria dos pacientes (73%) não desenvolveu 

mucosite no grupo profilático e houve recuperação rápida no grupo tratado, concluindo 

que o laser de baixa intensidade utilizado apresentou efeito preventivo e terapêutico.  

Os resultados divergentes podem estar relacionados às diferentes metodologias 

utilizadas, onde apesar de equipamentos de LBP semelhantes e da mesma marca, 

utilizando pontos de aplicação semelhantes, houveram diferenças no tempo de aplicação 

do laser, duração da laserterapia, bem como o inicio das sessões que antecederam o 

tratamento quimioradioterápico.   
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Quando acompanhamos a evolução da MO dos pacientes no decorrer da terapia 

oncológica, observamos que  95,24% dos pacientes apresentaram sequela mucosite oral, 

tendo o seguinte grau de sequela: Grau I (5,00%), Grau  II (70,00%) e grau  III 

(25,00%) segundo a classificação proposta pela OMS (quadro 1) podemos interpretar 

que  somados  os pacientes com grau I e grau II temos 80% da amostra com mucosite da 

forma menos severa onde o paciente apresenta uma sintomatologia com eritemas e 

ulcerações mas não os impede de se alimentar normalmente, bem como ingerir líquidos 

de  modo a não interromper o tratamento radioquimioterapico e por sua vez as doses das 

sessões. Esses resultados sugerem que a LT aplicada de forma profilática durante a RT 

pode reduzir a gravidade da MO e que o alívio da dor pelo tratamento com laser 

infravermelho pode evitar a interrupção do tratamento antineoplásico, mantendo as 

funções orais básicas, como comer, beber, engolir e falar  em conformidade com os 

achados de Arora et al. (2008). Araujo et al. (2015) relata que dos 73 pacientes do seu  

estudo, 44 (60,2%) apresentaram algum tipo de desconforto bucal e 22,7% (n= 10) 

foram observados mucosite. 

De acordo com Gondim; Gomes e Firmino (2010), o aparecimento e o grau de 

comprometimento da mucosite dependem de diversos fatores, tais como: tipo de 

radiação ou quimioterápico, técnica utilizada, volume de tecido, número de doses e 

esquema de fracionamento. No nosso estudo, ainda avaliando o grau de evolução da 

MO durante a RT, não tivemos nenhuma sequela de mucosite de grau IV e apenas 25% 

de mucosite de grau III, sendo que os resultados foram quanto ao não aparecimento de 

lesões severas semelhantes aos de Gautam et al. (2012) onde também se observou uma  

redução significativa na incidência da mucosite bucal grave, dor associada, disfagia e 

utilização de analgésicos opiáceos para esses pacientes tratados com laser. Carvalho et 

al. (2011) mostrou a  efetividade do LBP  durante o tratamento relacionado ao controle 

da intensidade da mucosite e na intensidade da dor relacionada aos sintomas. Os 

resultados mostram que a laserterapia durante a radioterapia foi efetiva no que diz 

respeito ao controle da  intensidade da mucosite e na dor relacionada à lesão. Porém, 

apesar do resultado ser promissor, os autores sugerem mais estudos para a definição da 

dose e quantidade de sessões para os pacientes oncológicos. 

A análise estatística realizada por Figueiredo et al. (2013), é possível afirmar 

que a LT, quando aplicada em pacientes submetidos à oncoterapia, é eficaz no controle 

da MO grau maior ou igual a 3. Os estudos têm demonstrado a importância da 
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prevenção da MO severa no curso da terapia antineoplásica, ressaltando, na prática, as 

limitações impostas por MO grau maior ou igual a 3, podendo levar até mesmo à 

interrupção do tratamento. Com relação à utilização do laser de baixa densidade, fatores 

como o comprimento de onda, a dose, a duração da irradiação, potência do equipamento 

e o número de sessões têm notável influência no resultado da prevenção, o que pode 

explicar os variados resultados entre os estudos e a heterogeneidade. 

Os resultados encontrados na pesquisa e as discussões da literatura estudada 

nos dão embasamentos, como proposto inicialmente, para novos estudos sobre o tema e 

elaboração de um protocolo eficiente para o uso da laserterapia utilizando LBP na 

prevenção da mucosite oral nesses pacientes. Vale a pena considerar que MASCC 

recomendou o uso da LT para MO (LALLA, SONIS e PETERSON, 2014) 

corroborando a necessidade de novos estudos sobre o tema até a obtenção de um 

protocolo definitivo para obtenção dos resultados preventivos em relação a MO 

desejados. 

A aplicação de laser de baixa potência consiste em uma técnica simples e não-

traumática que pode ser utilizada tanto para a prevenção quanto para o tratamento da 

mucosite oral em pacientes submetidos a tratamentos antineoplásicos, sendo capaz de 

reduzir a gravidade e a duração da mucosite (OLIVEIRA et al., 2014). 

 O papel da odontologia no atendimento ao paciente oncológico tem sido cada 

vez mais valorizado e indispensável dentro da equipe médico-hospitalar, sobretudo o 

estomatologista, atuando no diagnóstico, prevenção e tratamento das patologias bucais. 

O cirurgião dentista atua em vários níveis desde a prevenção ao tratamento da mucosite 

oral, através da aplicação de várias técnicas, com destaque para o laser terapêutico de 

baixa potência, que é uma forma eficaz e não farmacológica de prevenção e tratamento 

da MO, entretanto, não podemos esquecer sua etiologia multifatorial . 
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7 CONCLUSÃO 

 

Ficou demonstrado na pesquisa que na amostra (n=21) de pacientes portadores 

de câncer de cabeça e pescoço submetidos a tratamento radioterápico, com ou sem 

quimioterapia, a mucosite oral  foi a complicação  oral  mais comum. A importância da 

não interrupção dos tratamentos RT e QT devido à MO, bem como o controle da dor do 

paciente justificam estudos da ação da LT no tratamento na MO. 

O perfil epidemiológico dos pacientes estudados mostrou uma predominância 

do sexo masculino, raça parda, idade média acima de 63 anos, câncer do tipo carcinoma 

Epidermoide, além de nível socioeconômico, de higiene bucal e escolaridade baixos.   

Na metodologia testada nesta pesquisa, quase a totalidade da amostra 

desenvolveu mucosite oral em alguma fase do tratamento durante o estudo (grupo 

controle 100% e grupo estudo 90%). 

O grau de mucosite oral se manteve na maioria dos pacientes nos graus 1 e 2 

(60% grupo controle e 90% grupo estudo) sugerindo os efeitos preventivos do laser de 

baixa potência, evitando que as lesões evoluíssem para graus mais severos e que 

interrompessem a alimentação e o tratamento oncológico desses pacientes. 

Outros estudos e novas metodologias são importantes para entendermos os 

mecanismos de ação do laser de baixa potência sobre a mucosa oral dos pacientes 

tratados com radioterapia e/ou quimioterapia associada, na busca da melhor técnica, 

com baixo custo e boa aplicabilidade, para prevenção da MO, visando uma melhoria na  

qualidade de vida do paciente e, consequentemente, reduzindo o tempo de internação 

hospitalar, redução dos custos e evitando o abandono do tratamento devido aos quadros 

de dor e disfagia. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

 

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER 

DEPECOM- DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EDUCAÇÃO 

COMUNITÁRIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da pesquisa: Prevenção de mucosite oral em 

paciente sob tratamento oncológico, sob a responsabilidade da pesquisadora: MARIA 

DE LOURDES SILVA ARRUDA MORAIS, a qual pretende avaliar a eficácia do laser 

na prevenção de mucosite oral em pacientes portadores de Carcinoma Epidermóide na 

região de cavidade oral e orofaringe, sob tratamento de radioterapia, com ou sem 

quimioterapia associada. Este estudo é necessário uma vez que sabemos que a 

radioterapia embora trate muito bem o câncer de cabeça e pescoço, afeta os tecidos 

sadios vizinhos podendo o paciente desenvolver sequelas como: Mucosite, 

radiodermite, xerostomia, osterradionecrose, cárie de radiação, além de outras. Nesse 

projeto buscamos evidenciar essas alterações especificadamente a mucosite oral bem 

como avaliar a eficácia da utilização do Laser de Baixa Potência quando realizada de 

forma preventiva durante este tratamento oncológico. Os riscos decorrentes da sua 

participação na pesquisa são compatíveis com o mesmo rotineiros da oncoterapia em 

cavidade oral e orofaringe. É importante ressaltar que os procedimentos serão feitos em 

ambiente hospitalar, sob um acompanhamento criterioso por uma equipe apta a prestar 

assistência frente a qualquer intercorrência. Se você aceitar participar estará 

contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento científico, além da estruturação 

de protocolos de atendimento odontológico. Se depois de consentir sua participação o Sr 

(a) desistir de continuar participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa. O participante não terá nenhum custo. 

Os dados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade será preservada, 

em sigilo, toda dúvida que tiver com relação a pesquisa poderá perguntar diretamente a 

MARIA DE LOURDES SILVA ARRUDA MORAIS, coordenadora da pesquisa, no 

telefone 9902-6161 ou no endereço: Av Miguel Castro, 1355- Dix – Sept Rosado (nas 
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instalações do Cecan) CEP: 59075- 740- Natal RN, pelo telefone 4009-5567. 

Eu,___________________________________________________________, fui informado sobre o 

que o pesquisador quer fazer e porque precisa de minha colaboração, e entendi a explicação. Por 

isso, eu concordo em participar, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. 

Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, 

ficando uma via com cada um de nós. 

 
Assinatura do Participante 
 
Dra. Maria de Lourdes Silva Arruda de Morais (Pesquisadora Responsável) 
 
Aluno Responsável pela coleta dos dados. 
DATA: ___/___/___ 
Impressão Digital 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

 
 

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Pesquisador: MARIA DE LOURDES SILVA DE ARRUDA MORAIS 

Título da Pesquisa: Prevenção de mucosite oral em paciente sob tratamento oncológico 

Instituição Proponente: Liga Norte Riograndense Contra o Câncer 

 

Área Temática:Versão: 1 CAAE: 47513715.2.0000.5293 

 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 1.184.361 

Data da Relatoria: 04/08/2015 

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO: 

 

Trata-se de um estudo clinico randomizado, que será realizado com pacientes cadastrados na 

LNRCC, no período compreendido de agosto de 2015 a dezembro de 2015, onde será avaliado a 

eficácia da laserterapia na prevenção de Mucosite Oral em pacientes portadores de tumor 

maligno na região de cabeça e pescoço, sob tratamento de radioterapia, com ou sem 

quimioterapia associada. Os dados coletados que serão cadastrados em fichas clínicas 

previamente preenchidas , tabelados e submetidos a testes estatísticos. 

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO: Serão incluídos na pesquisa pacientes adultos, maiores de 18 

anos, portadores de tumor maligno na região de cabeça e pescoço sob tratamento de radioterapia 

com dose maior ou igual a 60 Gy, associada ou não a quimioterapia, que concordem em fazer 

parte da pesquisa e assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido(TCLE). 

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: Serão excluídos pacientes pediátricos, pacientes portadores de 

lesão maligna não localizada na região de cabeça e pescoço, pacientes sob radioterapia com 

dose inferior a 60 Gy, além daqueles que não assinarem o termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 

OBJETIVO DA PESQUISA: 

 

Avaliar a eficácia da laserterapia na prevenção de mucosite oral em pacientes portadores de 

tumor maligno na região de cabeça e pescoço, sob tratamento de radioterapia , com ou sem 

quimioterapia associada, cadastrados na LNRCC. 

 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS E BENEFÍCIOS: 

 

RISCOS: O laser é um método amplamente preconizado e utilizado na terapia das ulcerações ( 
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mucosites) na cavidade oral durante a radioterapia em cabeça e pescoço e/ou quimioterapia, 

devido ao seu potencial de estimular a reparação tecidual e redução do processo inflamatório. 

Nesta pesquisa será utilizado o laser antes do surgimento destas ulcerações, ou seja de forma  

 
preventiva. Desta forma, os riscos decorrentes da participação dos pacientes na pesquisa, serão 

mínimos, como o desconforto por está com a boca aberta enquanto estiver sob aplicação do 

laser. O que é compatível com os mesmos da rotina, caso venha a desenvolver as ulcerações 

durante a terapia oncológica. 

 

BENEFÍCIOS: Todos os pacientes incluídos em nossa pesquisa, serão acompanhados 

regularmente, do início ao termino de seu tratamento Oncológico, de forma a surpreender 

precocemente o surgimento de qualquer alteração na mucosa oral. Caso ocorra o surgimento de 

mucosite, na mucosa oral deste paciente incluidos na pesquisa, o mesmo continuará sendo 

acompanhado pelos avaliadores da pesquisa até o termino de seu tratamento oncológico e ao 

mesmo tempo, este paciente, será incluído no protocolo de terapia a laser para mucosite já 

existente no serviço de odontologia da LNRCC. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

 

A pesquisa é de grande importância tanto no aspecto cientifico como também para implantar um 

protocolo de Laser nos pacientes oncológicos atendidos na LNRCC e assim possibilitando uma 

melhor qualidade de vida a estes pacientes. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Documentos entregues e analisados: Carta de apresentação, Declaração institucional, declaração 

de ciencia, Folha de rosto, Projeto detalhado, TCLE, Carta de responsabilidade, Proposta do 

projeto.Documentação entregue corretamente 

Recomendações: 

 

Informações ao pesquisador: segundo a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP, 

através do Manual Operacional para Comitês de Ética em Pesquisa, e resolução nº 466/2012 do 

CNS, o pesquisador responsável deverá: 

1.      Entregar ao sujeito da pesquisa uma cópia do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE, na íntegra, por ele assinada; 

2.      Desenvolver a pesquisa conforme foi delineada no protocolo aprovado; 

3.      Apresentar ao CEP/LNRCC eventuais emendas ou extensões ao protocolo original, com 

justificativa; 

4.      Apresentar ao CEP/Liga relatório parcial (a cada 6 meses) e final após conclusão da 

pesquisa. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:Não possui pendência e nem lista de 

inadequação. 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

OBS: Informamos também que nenhum membro da Equipe de Pesquisa do estudo participou e 
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também não aprovou ou expressou sua opinião através de procuração a membros do CEP para 

análise, aprovação ou não, dos documentos referidos. 

 

 

 
 

 

 

 

NATAL, 13 de Agosto de 2015 

Assinado por: Andréa Carla (Coordenador) 

 E-mail: biblioteca@liga.org.br 

Endereço: Rua Dr. Mário Negócio, 2267 Quintas Município: NATAL UF: RN Fax: (84)4009-

5480 CEP 59.040-000 

mailto:biblioteca@liga.org.br

