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RESUMO

A mucosite oral é o efeito agudo de maior freqüência e o maior fator limitante de dose para
radioterapia e quimioterapia, podendo levar à interrupção do tratamento e, assim, ao comprometimento
do controle tumoral e das taxas de sobrevida. A radioterapia promove complicações orais importantes e,
o cirurgião dentista, deve estar familiarizado com os protocolos e tratamentos disponíveis para o con-
trole destas condições orais. Desta forma, é muito importante estabelecer uma terapêutica para essas
complicações imediatamente após a radioterapia, a ser realizada por uma equipe multidisciplinar trei-
nada. Vários estudos têm mostrado bons resultados com o uso do laser de baixa potência, devido à
aceleração do processo de cicatrização das lesões e da promoção do alívio da dor, o que o torna um
promissor recurso a ser empregado na terapêutica dessa patologia. Esta revisão de literatura discorrerá
sobre o uso do laser de baixa potência na prevenção e/ou no tratamento da mucosite oral.

Palavras-chave: lasers, mucosa oral, oncologia.

ABSTRACT

The oral mucosite is the acute effect more common and the most restrained of dose to radio and
chemotherapy. It’s important your prevention because these can to carry to interruption of the treatment,
compromising the tumoral control and the overlife’s index. The radiotherapy promotes important oral
complications and the dentist must to known the treatments and protocols disposable for the control
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these oral conditions. So, is very important to determine a therapeutic for the oral complications immediatly
after the radiotherapy, realized by multidisciplinar team. Several studies has shown good results with the
use of the low intensity laser, just acceleration of the lesions’ process of cicatrization and promotion of
the pain’s relief, what it makes a promising recourse to be used in the therapeutic these patology. This
Revision of the Literature will traverse about the use of low intensity laser in the prevention and/or
treatment of the oral mucosite.

Key words: lasers, mouth mucosa, oncology.

INTRODUÇÃO

O tratamento oncológico pode ser realizado
através de cirurgia, radioterapia, e quimioterapia.
A radioterapia pode ser usada isoladamente ou
em associação com a cirurgia de forma pré ou
pós-operatória (LEIBEL, PHILLIPS, 1998).

A mucosite oral é a complicação aguda de
maior freqüência e o maior fator limitante de dose
tanto da quimioterapia quanto da radioterapia.
Ela se faz presente em 80% a 100% dos pacientes
que tem a cavidade oral incluída nos campos de
radioterapia quando esta é associada à
quimioterapia. Essa complicação é uma resposta
inflamatória da mucosa oral que se apresenta
como eritema, ulceração, queimação, edema, dor
e suscetibilidade a infecções (COWEN et al., 1997).

Úlceras espalhadas pela boca (mais
freqüentemente em mucosa não-ceratinizada do
assoalho bucal, língua, bochecha e palato mole),
lembrando grandes aftas com sangramento, dor
e inchaço são as características iniciais da mucosite.
As conseqüências dessa patologia são: dor inten-
sa, comprometimento na deglutição e na alimen-
tação devido à alteração da percepção gustativa,
perda ou diminuição do paladar, além de prejuízo
à higiene oral e à capacidade de comunicação, o
que afeta a qualidade de vida do paciente
(NAVARRO, 2003).

A severidade da mucosite varia de acordo
com: a sensibilidade de cada paciente, o tamanho
da área irradiada, a dose aplicada e a duração do
tratamento. Quando a dose de radioterapia ad-
ministrada atinge 20Gy (2Gy/dia), um terço dos
pacientes desenvolve mucosite, quando a dose
chega a 30Gy, esta proporção aumenta para dois
terços, no mesmo fracionamento, o que geralmente
ocorre entre o 7º e 11º dia após o início do trata-
mento (DIB, CURI, 1999).

O manejo da mucosite oral é correntemente
direcionado ao tratamento dos sintomas e pre-

venção dos mesmos. Muitas tentativas têm sido
feitas com o intuito de desenvolver um tratamen-
to ou método preventivo para minimizar a severi-
dade da mucosite oral. Vários estudos têm mos-
trado bons resultados com o uso do laser de baixa
potência (LBP), devido à aceleração do processo
de cicatrização das lesões, através da
bioestimulação dos tecidos e da promoção do alí-
vio da dor (SANDOVAL et al., 2003).

Dessa forma, o LBP tem sido utilizado em
diversos centros de referência mundiais objetivando
o controle da mucosite em paciente submetidos à
radioterapia e à quimioterapia. Desta forma cons-
titui mais uma arma no campo da oncologia que
busca, de maneira incansável, alternativas de pre-
venir/tratar as complicações agudas decorrentes
do tratamento oncológico (EDUARDA, 2003).

Este trabalho visa abordar tópicos acerca
do câncer e suas modalidades terapêuticas, para
assim discorrer sobre uma de suas possíveis con-
seqüências, a mucosite oral, elucidando sua evo-
lução, sintomatologia, bem como o uso do laser
de baixa intensidade na sua prevenção e/ou no
seu tratamento.

REVISÃO DE LITERATURA

Definições e terapêuticas do câncer
Segundo Robbins (1996), câncer é uma massa

anormal de tecido cujo crescimento excede nos te-
cidos normais e não está coordenado com esses
crescimentos, persistindo da mesma maneira ex-
cessiva após o término do estímulo que evocou a
mudança. A esta caracterização poderíamos adici-
onar que a massa anormal é sem sentido, predadora
do hospedeiro e virtualmente autônoma. Sendo
predadora do hospedeiro no sentido de que o cres-
cimento do tecido neoplásico compete com as célu-
las e tecidos anormais quanto ao fornecimento de
energia e substrato nutricional.
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As doenças neoplásicas malignas represen-
tam uma das principais causas de morbidade e
mortalidade. Infelizmente, a freqüência destas
doenças não parece estar em declínio. Pelo con-
trário, vários tipos de câncer estão aumentando
(SONIS et al., 1996).

As principais modalidades de tratamento do
câncer são a quimioterapia, a radioterapia e o
transplante de medula óssea (TMO). Os
quimioterápicos são drogas que atuam principal-
mente sobre as células tumorais, destruindo-as ou
impedindo a sua reprodução, no entanto, danos
ocorrem principalmente sobre os tecidos com rá-
pida divisão celular (cabelos, mucosas). A radio-
terapia consiste na liberação de doses letais de
radiação no tumor, minimizando sua ação nos te-
cidos vizinhos. Entretanto, paraefeitos orais ocor-
rem na maioria dos pacientes quando o tumor
estiver localizado nas regiões de cabeça e pesco-
ço. Os pacientes que farão o TMO são submeti-
dos a condicionamentos pré-operatórios que in-
cluem altas doses de ciclofosfamida e irradiações
corporais totais objetivando a destruição total das
células da medula óssea do paciente e sua reposi-
ção por células sadias de um doador compatível
(ROSA, 1997).

Etiologia e desenvolvimento da mucosite
A freqüência com que os pacientes com cân-

cer submetidos ao tratamento apresentam pro-
blemas bucais é afetada por diversas variáveis
relacionadas com a terapêutica utilizada, idade,
diagnóstico e estado da boca do paciente antes e
durante a terapia. As variáveis relacionadas com
a terapia incluem o tipo de droga, a dose e fre-
qüência no tratamento, bem como o uso de tera-
pia concomitante. Os pacientes com higiene bucal
deficiente e infecção odontológica ou periodontal
preexistente apresentam um acentuado risco de
desenvolver uma infecção bucal durante os perío-
dos de mielossupressão induzida pelo tratamento
(SONIS et al., 1996).

A mucosite oral (inflamação dos tecidos moles
da boca) é uma severa e limitante estomatoxicidade
local, causada por altas doses de quimioterapia e
pelo regime de condicionamento para a realização
do TMO (MIGLIORATI et al., 2005).

Seu aparecimento se justifica pelo fato de a
terapia intensiva do câncer geralmente afetar célu-
las do epitélio basal oral, que são comumente atin-
gidas por drogas citotóxicas, usadas na

quimioterapia, e à radiação ionizante, utilizada na
radioterapia (TROTTI, 2000). Como resultado,
observamos a presença de mucosite oral em 36% a
100% dos pacientes (BARASCH et al., 1995).

Segundo Migliorati et al. (2005),
histologicamente o curso da mucosite pode ser di-
vidido em quatro fases:

fase 1: Inflamatória – Liberação de citocinas
inflamatórias e danos locais ao epitélio;

fase 2: Epitelial – Morte de células basais ,
atrofia do tecido e ulceração;

fase 3: Bacteriana ou ulcerativa – Coloni-
zação da superfície e neutropenia;

fase 4: Cicatrização –  Regeneração do tecido.
Clinicamente, a mucosite oral se apresenta

como eritema, ulceração, edema e dor. Em virtude
da imunodepressão presente nesses pacientes, a
mucosite pode causar severas complicações como
invasão de micróbios, vírus e fungos e infecções
sistêmicas. A dor pode requerer alimentação
parenteral e medicação. A severidade máxima da
inflamação ocorre entre os sétimo e décimo primei-
ros dias após o tratamento e as lesões geralmente
curam no vigésimo dia (COWEN et al., 1997).

O corrente controle de tais mucosites orais é
direcionado à prevenção e tratamento paliativo
da infecção. O adequado controle da dor oral ge-
ralmente requer uso de anestésicos (lidocaína),
narcóticos parenterais, betocaroteno, vitamina E,
crioterapia, enxaguatórios bucais com clorexidine,
sucralfate, soluções salinas e bicarbonato de sódio
(BARASCH et al., 1995).

Além dessas medidas, orienta-se o paciente
a não descuidar da higiene bucal; comer alimen-
tos pastosos, mas que não dificultem a higiene;
evitar alimentos açucarados, muito quentes, tem-
peros fortes, frutas ácidas e bebidas alcoólicas;
usar escova dental macia e não fumar. Eventual-
mente, a colocação de gelo na boca ou ingestão
de alimentos frios pode atenuar temporariamente
a sensação dolorosa (NAVARRO, 2003).

Mecanismo de ação do laser de baixa
potência (LBP)

A palavra LASER é um acrônimo com ori-
gem na língua inglesa que significa: Light
Amplification by Stimulated Emission of Radiation,
ou seja, Amplificação da Luz por Emissão Esti-
mulada de Radiação (SULEWSKI, 2000). É uma
forma de radiação não-ionizante, altamente con-
centrada, que em contato com os diferentes teci-
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dos resulta, de acordo com o tipo do laser, em
efeitos fotoquímicos, térmicos e não-lineares. A
radiação laser não é invasiva, é muito bem tole-
rada pelos tecidos, não possui efeitos mutagênicos
e pode ser usada repetidamente, sem riscos
(BRUGNERA JÚNIOR, PINHEIRO, 1998).

A aplicação terapêutica da luz se remonta a
antiguidade. Em 1903 o prêmio Nobel de medici-
na foi dado a N. R. Finsen pelo seu trabalho no
tratamento do lúpus vulgar com luz ultravioleta.
Por este motivo, Finsen é chamado o pai da
fotomedicina moderna (RIGAU, 1996). O laser foi
utilizado pela primeira vez na Odontologia por
Stern e Sognnaes (VEÇOSO, 1993). Os primeiros
relatos do efeito de tal radiação sobre os tecidos
bucais em animais de experimentação e em hu-
manos foram apresentados em 1965 por Taylor.
Um dos pioneiros na aplicação do laser de baixa
intensidade nas áreas biomédicas foi Endre Mester
(1966) com a publicação do trabalho referente
aos efeitos não térmicos da luz laser sobre a pele
de ratos. O emprego do laser para estudar o pro-
cesso de reparação dos tecidos foi também estu-
dado por Mester (1968). Atualmente, há vários
estudos científicos demonstrando os efeitos da
bioestimulação dos lasers em Odontologia, pro-
movendo uma recuperação mais rápida e menos
dolorosa (SILVA et al., 1992).

Os lasers são classificados em duas famílias,
conforme sua potência e a capacidade de interação
com os tecidos, como: laser de baixa intensidade
de energia (LILT – Low Intensity Level
Treatment), lasers de alta intensidade de energia
(HILT – Hight Intensity Laser Treatment). A te-
rapia com a luz laser em baixa intensidade deve
seguir os seguintes parâmetros: escolha do com-
primento de onda, densidade de energia, densida-
de de potência, tipo de regime de operação do
laser, freqüência do pulso, número de sessões, ca-
racterísticas ópticas do tecido, como os coeficien-
tes de absorção e espalhamento.

Os lasers de baixa intensidade são usados
com o propósito terapêutico, em virtude das bai-
xas densidades de energia usada e comprimento
de onda capazes de penetrar nos tecidos (CATÃO
et al., 2003). Os lasers em baixa intensidade mais
utilizados na terapêutica são os de Hélio-Neônio
(He-Ne), cujo comprimento de onda é de 632,8
nm e o de Arseneto de Gálio-Alumínio (GaAlAs),
cujo comprimento de onda é 780-830 nm.

A terapia laser quando utilizada nos tecidos e
nas células não é baseada em aquecimento, isto é,
a energia dos fótons absorvidos não será transfor-
mada em calor, mas sim nos seguintes efeitos:
fotoquímicos, fotofísicos e/ou fotobiológicos. Por-
tanto, quando a luz laser interage com as células e
tecido na dose adequada, certas funções celulares
poderão ser estimuladas, tais como: a estimulação
de linfócitos, a ativação de mastócitos, o aumento
na produção de ATP mitocondrial e a proliferação
de vários tipos de células. O entendimento da
interação entre os lasers e os tecidos, baseia-se prin-
cipalmente no entendimento das reações que po-
dem ser induzidas nestes tecidos pela luz laser. Cada
tipo de laser resulta em luz de comprimento de onda
específico, e cada comprimento de onda reage de
uma maneira diferente com cada tecido. Outro fa-
tor importante é a densidade de energia, que é a
quantidade de energia por unidade de área entre-
gue aos tecidos. Temos também que considerar os
fatores temporais, tais como: a forma de emissão
de luz (contínua ou pulsátil), a taxa de repetição e
a largura do pulso, para lasers de emissão pulsátil
(BRUGNERA JUNIOR et al., 2003).

A radiação deve ser absorvida para produ-
zir uma mudança física e/ou química, que resulte
em uma resposta biológica. Após a resposta bio-
lógica ser observada, devemos determinar a dose
de radiação em um dado comprimento de onda e
o número de tratamentos necessários para pro-
duzir o melhor efeito terapêutico. Os lasers de
Hélio-Neônio (He-Ne) e o de diodo Arseneto de
Gálio Alumínio são indicados como agentes
terapêuticos adjacentes a tratamentos convencio-
nais, ou associados ao laser de alta potência (KARU
et al., 1989).

Brugnera Júnior, Pinheiro (1998) indicam o
uso do Laser de Baixa Intensidade no alívio da
dor (pelo fato de aumentar a concentração de beta-
endorfina no líquor cefalorraquidiano), na repa-
ração tecidual (pois ativa o estímulo da prolifera-
ção de fibroblastos, com produção de fibras elás-
ticas e colágenas e aumenta a celularidade dos
tecidos irradiados acelerando o tempo de mitose)
e no controle da inflamação (devido à aceleração
da microcirculação, originando as alterações na
pressão hidrostática capilar, com reabsorção do
edema e eliminação do acúmulo de catabólitos
intermediários).
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Aplicação do laser de baixa potência (LBP)
no tratamento da mucosite oral

Hoje não há terapia direcionada contra a
mucosite oral. O laser de baixa intensidade tem
sido relatado como efetivo no controle sintomáti-
co e redução da incidência e/ou severidade das
lesões orais. O laser He-Ne e outros de baixa in-
tensidade parecem gerar analgesia e cicatrização
da ferida, mas o mecanismo celular desses efeitos
continua evasivo (BARASCH et al., 1995). No
entanto, acredita-se que a laserterapia cause: pro-
liferação celular e cicatrização, efeitos
antiinflamatórios, alívio da dor (devido à libera-
ção de encefalina/endorfina), efeitos sobre o siste-
ma imune, estimulação da formação de colágeno
e fibroblastos (MIGLIORATI et al., 2005).

Os lasers mais freqüentemente utilizados para
a bioestimulação de tecidos estão na região do
espectro eletromagnético compreendida entre 630
e 1000nm, o que abrange a região do vermelho e
o infravermelho próximo (KARU, 1989; VEÇOSO,
1993; BORTOLETTO, 2000).

Comprovando a eficácia do laser de baixa
intensidade na prevenção e tratamentos da mucosite
orais são encontrados os trabalhos a seguir.

Um estudo randomizado duplo cego com-
parou a evolução de mucosite oral em trinta pa-
cientes que receberam transplante autólogo de
medula durante o período de 1993 a 1995. Após
aplicação de altas doses de quimioterapia e radio-
terapia de corpo total, os pacientes foram
randomizados, um grupo recebeu e outro não a
laserterapia profilática na mucosa oral. O laser
usado foi o de Hélio-Neônio com potência de
60mW em cinco áreas da mucosa oral. O trata-
mento com laser foi de fácil realização, bem tole-
rada pelos pacientes. Ocorreu um significativo grau
de redução da mucosite e xerostomia sugerindo
novos estudos com a técnica para uniformização
desta metodologia (COWEN et al., 1997).

Em um estudo prospectivo randomizado
sobre o uso do laser de Hélio-Neônio na preven-
ção de mucosite radioinduzida. concluiu-se que,
com uma técnica de aplicação pontual de 2 J/cm2

em nove áreas na boca, a prevenção da mucosite
foi eficaz e a dor referente a ela foi reduzida. O
índice de mucosite grau 3 foi de 35,2% no grupo
controle e de 7,6% no grupo tratado com laser e o
de dor grau 3 foi de 23,8% no grupo controle e de
apenas 1,9% no grupo tratado com laser
(BENSADOUN et al., 1999).

Utilizando laserterapia em mucosite oral de
pacientes pediátricos, concluiu-se que o tempo de
parada de tratamento necessário para o manejo
das complicações devidas às injúrias da radio e
quimioterapia em pacientes pediátricos era redu-
zido em 1,5 até 2 vezes no grupo de pacientes
submetidos a LBP (BALAKIREV et al., 2000).

Usando um laser de baixa intensidade em
18 pacientes que desenvolveram mucosite oral
durante tratamento quimioterápico e/ou
radioterápico concluiu-se que o laser foi bem to-
lerado pelos pacientes, causando alívio imediato
da dor em 66,60% dos pacientes, reduzindo a in-
capacidade de ingerir alimentos sólidos em 42,85%
dos casos e reduzindo a presença de úlcera em
75% dos pacientes (SANDOVAL et al., 2003).

Realizou-se um estudo com 11 pacientes do
Centro de Oncologia do Hospital Sírio Libanês,
aplicando-lhes Mucolaser (GaAIAs laser). Em ge-
ral, os pacientes toleraram bem os procedimentos
e alguns casos de náuseas ou vômitos não foram
relatados como efeito tóxico do mesmo. Dez pa-
cientes desenvolveram mucosite variando do grau
um ao quatro (escala desenvolvida pelo Instituto
Nacional do Câncer) e, todos os pacientes relata-
ram que a laserterapia causou alívio imediato da
dor (MIGLIORATI et al., 2005).

Um estudo avaliando os efeitos do laser He-
Ne no tratamento das mucosites orais em 20 pa-
cientes transplantados medulares, demonstrou o
benefício desse laser na redução da severidade,
mas não da incidência de mucosite oral em paci-
entes transplantados. Sugeriram novos estudos
usando outras energias de laser e programas de
aplicações para definir um protocolo de tratamento
(BARASCH et al.,1995).

Diversas referências bibliográficas esclare-
cem mais profundamente os mecanismos de ação
do laser de baixa potência em casos de mucosite
(DIER et al., 1997; MROWIEC et al., 1997;
NEIBURGER, 1995).

Atualmente o laser tem sido usado com o
objetivo de prevenir a mucosite, reduzir o risco de
infecção e de sangramento e melhorar a qualida-
de de vida. O protocolo de uso do mesmo consiste
na aplicação de uma energia de 2J/cm2 sobre a
mucosa oral afetada, diariamente, até dez dias
após o início da quimioterapia ou cinco dias antes
até cinco dias após o TMO, por cerca de trinta e
cinco minutos (MIGLIORATI et al., 2005).

O LBP age principalmente sobre organelas
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celulares (mitocôndria e membrana), gerando au-
mento de ATP e modificando o transporte iônico.
Acredita-se que existem foto-receptores celulares,
sensíveis a determinados comprimentos de onda,
que, ao absorverem fótons, desencadeiam reações
químicas. Desta forma o LBP acelera, em curto
prazo, a síntese de ATP (glicólise e oxidação
fosforilativa) e em longo prazo a transcrição e a
replicação do DNA. Além do efeito local a
bioestimulação com laser de baixa potência pro-
move efeitos sistêmicos (KARU, 1987; KARU, 1989).

De acordo com Catão et al. (2003), a
laserterapia tem ação analgésica, antiinflamatória
e reparadora de tecido, podendo ser aplicado em
forma de varredura (em toda a cavidade oral como
forma de prevenção da mucosite) ou pontual, dis-
tribuído na área acometida com eritema,
pseudomembrana ou lesões ulcerativas. A
dosimetria é variável chegando a até 4 J/cm² por
ponto, podendo a dose ser diária ou três vezes por
semana ou até a remissão dos sintomas.

Não há efeitos adversos com o uso do laser
He-Ne, contudo, deve-se alertar para a importân-
cia de prevenir danos à retina com o uso de com-
primento de onda específico (COWEN et al., 1997).

Vários estudos têm sido feitos com o intuito
de comprovar a eficácia do laser de baixa intensi-
dade na prevenção/tratamento da mucosite oral,
contudo o tempo ideal de tratamento com laser
ainda necessita ser definido, assim como seus efei-
tos sobre a destruição celular e as razões da apli-
cação curativa ter tido menos sucesso que a apli-
cação profilática.

Ainda assim, os pesquisadores são unânimes
em afirmar a eficácia analgésica que esta terapia
oferece aos pacientes, fazendo com que o laser
surja como uma alternativa de valor para melho-
rar a qualidade de vida dos pacientes portadores
de mucosite oral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mucosite oral é uma resposta inflamatória
da mucosa bucal às altas doses de quimioterapia
e/ou radioterapia. Caracteriza-se clinicamente pelo
aparecimento de áreas avermelhadas, seguidas de
ulcerações, sangramento e edema, sempre acom-
panhado de intensa dor. Leva a um desconforto
severo resultando em queda da qualidade de vida,
distúrbios do sono e má higienização bucal. Dos

pacientes submetidos à quimioterapia, segundo
Bonassa (1998), 40% desenvolvem mucosite em
graus variáveis; a freqüência aumenta quando
associado à radioterapia na região da cabeça e
pescoço.

Estudos têm demonstrado a ação terapêuti-
ca dos diferentes tipos de lasers com destaque ao
efeito antiinflamatório, analgésico e bioestimulante.
Até a presente data, os tratamentos convencio-
nais consistem em soluções para bochechos e ago-
ra, o laser poderá ser uma alternativa de grande
valia para que esses pacientes apresentem menos
dor e com isso, melhor qualidade de vida.

Portanto, a laserterapia é indicada na pre-
venção e tratamento da mucosite oral podendo
ser usada isoladamente ou associada a tratamen-
to medicamentoso, proporcionando alívio da dor,
maior conforto ao paciente, controle da inflama-
ção, manutenção da integridade da mucosa e
melhor reparação tecidual (EDUARDA, 2003). No
entanto, esta área precisa ser mais pesquisada para
poder haver uma padronização de protocolos na
sua utilização.
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