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RESUMO 

 

 

A mucosite oral induzida pelo tratamento antineoplásico determina graus variáveis 

de dor e desconforto aos pacientes, resultando na queda da qualidade de vida. O 

presente estudo se propôs a avaliar os benefícios do Laser de baixa potência e do 

gluconato de clorexidina a 0,12% na prevenção da mucosite oral secundária à 

radioterapia associada ou não à quimioterapia, considerando graus/severidade, 

tempo de aparecimento das lesões e prejuízos funcionais. Foram atendidos 84 

pacientes ambulatoriais, dos quais 49 foram incluídos na pesquisa e alocados em 2 

grupos; o grupo 1 recebeu aplicações de Laser em 3 etapas, iniciando 3 dias antes 

do tratamento até o seu término. O grupo 2 foi orientado a realizar dois bochechos 

diários com gluconato de clorexidina. A prevalência da mucosite clínica foi de 49% e 

da funcional, 28,6% quando se considerou os dois grupos conjuntamente, sendo um 

pouco menor no grupo do Laser, 44% para mucosite clínica e 24% para a funcional. 

O gluconato de clorexidina a 0,12% e o Laser de baixa potência foram bem 

tolerados e trouxeram benefícios aos grupos estudados, principalmente do ponto de 

vista funcional, retardando o início e o desenvolvimento da mucosite. 

Palavras-chave: mucosite oral; Laser de baixa potência; gluconato de clorexidina. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Oral mucositis induced by antineoplastic therapy causes a wide range of severity of 

pain and discomfort resulting in decreased quality of life. The present study 

evaluated the benefits of low intensity laser and 0.12% chlorhexidine gluconate in the 

prevention of oral mucositis induced by radiation, associated or not with 

chemotherapy, and considered degrees/severity, time of appearance of the lesions 

and functional loss. Eighty-four outpatients were seen of which 49 were included in 

this study and divided into two groups:  Group 1 received laser treatments in three 

stages, starting three days before treatment until the end of therapy. Group 2 was 

instructed to do daily mouth rinses with chlorhexidine gluconate. The prevalence of 

clinical mucositis was 49%, and of functional mucositis, 28,6%, when the two groups 

were considered together. This percentage was smaller in the laser group, 44% for 

the clinical mucositis group and 24% for the functional. The two protocols were well 

tolerated and showed benefits, mainly from the point of view of functionalality, and 

delayed the onset and development of mucositis.                 

 
Keywords: oral mucositis; low energy laser; chlorhexidine gluconate. 

. 

 

 

 
 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------------------------ 14 

2 REVISÃO DA LITERATURA------------------------------------------------------- 17 

2.1 Câncer de boca------------------------------------------------------------------------ 18 

2.2 Tratamento antineoplásico e suas complicações ---------------------------- 19 

2.2.1 Quimioterapia-------------------------------------------------------------------------- 20 

2.2.2 Radioterapia---------------------------------------------------------------------------- 21 

2.3 Mucosite oral--------------------------------------------------------------------------- 22 

2.3.1 Características clínicas-------------------------------------------------------------- 23 

2.3.2 Etiopatogenia-------------------------------------------------------------------------- 24 

2.3.3 Implicações clínicas------------------------------------------------------------------ 26 

2.3.4 Prevalência da mucosite oral------------------------------------------------------ 28 

2.3.5 Locais de acometimento------------------------------------------------------------ 29 

2.3.6 Período de acometimento---------------------------------------------------------- 30 

2.3.7 Fatores relacionados ao desenvolvimento------------------------------------- 31 

2.4 Prevenção da mucosite oral-------------------------------------------------------- 33 

2.4.1 Condição bucal------------------------------------------------------------------------ 34 

2.4.2 Laser de baixa potência------------------------------------------------------------- 35 

2.4.3 Gluconato de clorexidina------------------------------------------------------------ 39 

3 OBJETIVOS---------------------------------------------------------------------------- 41 

3.1 Objetivo geral-------------------------------------------------------------------------- 42 

3.2 Objetivos específicos---------------------------------------------------------------- 42 

4 METODOLOGIA---------------------------------------------------------------------- 43 

4.1 População e período do experimento-------------------------------------------- 44 

4.2 Aspectos éticos ----------------------------------------------------------------------- 44 

4.3 Tipo de estudo------------------------------------------------------------------------- 44 

4.4 Pacientes-------------------------------------------------------------------------------- 45 

4.4.1 Critérios de inclusão------------------------------------------------------------------ 45 

4.4.2 Critérios de exclusão ---------------------------------------------------------------- 45 

4.4.3 
Grupos----------------------------------------------------------------------------------- 46 

4.4.4 Exame dos pacientes---------------------------------------------------------------- 47 



4.4.5 Avaliação dos pacientes ------------------------------------------------------------ 49 

4.5 Laser utilizado ------------------------------------------------------------------------- 50 

4.6 
Variáveis estudadas ---------------------------------------------------------------- 51 

4.6.1 Variável dependente ---------------------------------------------------------------- 51 

4.6.2 Variáveis independentes------------------------------------------------------------ 51 

4.7 Análise estatística dos dados------------------------------------------------------ 51 

5 RESULTADOS ------------------------------------------------------------------------ 53 

6 DISCUSSÃO--------------------------------------------------------------------------- 59 

7  CONCLUSÃO-------------------------------------------------------------------------- 66 

 REFERÊNCIAS ----------------------------------------------------------------------- 68 

 APÊNDICE A--------------------------------------------------------------------------- 76 

 APÊNDICE B--------------------------------------------------------------------------- 77 

 APÊNDICE C-------------------------------------------------------------------------- 79 

 APÊNDICE D-------------------------------------------------------------------------- 80 

 ANEXO A------------------------------------------------------------------------------- 84 

 ANEXO B------------------------------------------------------------------------------- 85 

 
 
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

11  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  



1 INTRODUÇÃO 

 

  O câncer ainda continua sendo um dos grandes flagelos da humanidade e um 

grande desafio para os cientistas. Seu diagnóstico não raras vezes é tardio, e seu 

tratamento pode gerar diversos efeitos colaterais e, algumas vezes, não surte os 

resultados desejados.  

A cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia são, isolada ou associadamente, 

os métodos terapêuticos aplicáveis ao câncer de cabeça e pescoço. Em se tratando 

de lesões iniciais, sem extensão a estruturas vizinhas e a linfonodos regionais, e 

dependendo da sua localização, pode-se optar pela cirurgia ou radioterapia, visto 

que ambas apresentam resultados semelhantes, expressos por um bom 

prognóstico. 

A radioterapia e a quimioterapia não diferenciam as células neoplásicas das 

normais que proliferam com rapidez, podendo gerar complicações na mucosa oral.  

Efeitos colaterais relevantes dessas terapias incluem: mucosite, cáries, 

xerostomia, ageusia, odinofagia, edema em tecidos moles, osteorradionecrose, 

trismo, além de infecções secundárias. 

A mucosite oral representa uma das maiores complicações do tratamento 

antineoplásico, causando dor e sofrimento, diminuindo consideravelmente a 

qualidade de vida do paciente e muitas vezes interferindo na continuidade da 

terapêutica.  

O sucesso da terapia antineoplásica requer protocolos pré-terapêuticos, a fim 

de prevenir e preparar o paciente para possíveis efeitos colaterais, tendo o cirurgião-

dentista papel fundamental na manutenção e recuperação da saúde oral do paciente 

com câncer.  



O Laser de baixa potência tem sido um dos métodos utilizados para a 

prevenção e tratamento da mucosite oral induzida pela radio e quimioterapia, 

mostrando ser uma técnica não traumática que estimula a proliferação celular e 

ajuda no processo de cicatrização e analgesia.     

A clorexidina é um potente antisséptico e antimicrobiano de amplo espectro 

que vem sendo estudado para melhoria na qualidade da saúde oral dos pacientes 

com neoplasia de cabeça e pescoço e para prevenção da mucosite oral e das 

infecções. 

O presente estudo objetivou avaliar os benefícios da laserterapia e do 

gluconato de clorexidina 0,12% na prevenção da mucosite oral secundária à 

radioterapia associada ou não à quimioterapia, tendo sido levados em consideração 

graus/severidade, tempo de aparecimento das lesões e prejuízos funcionais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

22  RREEVVIISSÃÃOO  DDAA  LLIITTEERRAATTUURRAA  



2 REVISÃO DA LITERATURA  

     

2.1 Câncer de boca 

 

Com os avanços da biologia molecular, o câncer é hoje definido como uma 

doença genética das células somáticas, que resulta da interação de inúmeros genes 

com fatores ambientais. Esses fatores englobam agentes biológicos, físicos e 

químicos (SOUSA et al., 2004).     

O câncer de boca, aqui incluídas as patologias malignas do lábio, língua, 

gengiva, assoalho de boca, palato, glândulas salivares, amígdala e orofaringe, está 

entre as principais causas de óbito por neoplasias, e representa uma causa 

importante de morbimortalidade, uma vez que mais de 50% dos casos são 

diagnosticados em estágios avançados da doença (BRASIL, 2002).    

O câncer oral tem como população-alvo, preferencialmente, indivíduos do 

sexo masculino, acima de 40 anos de idade, tabagistas e etilistas (FIGUEIREDO et 

al., 2000; BRASIL, 2002; INCA, 2004). Localiza-se, preferencialmente, no assoalho 

da boca e língua, e o tipo histológico mais freqüente é o carcinoma de células 

escamosas (carcinoma epidermóide) (BRASIL, 2002).   

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) relatou ser o câncer de 

boca responsável por 4% do total de casos de neoplasias, com índice de 

mortalidade em torno de 3%, sendo o Brasil um dos países de maior incidência 

(PINTO, 1999). O câncer de lábio assume importância no Brasil, por este ser um 

país tropical que sustenta também em sua economia atividades rurais nas quais os 

trabalhadores ficam expostos de forma continuada à luz solar (INCA, 2004).  



Em Pernambuco, conforme Figueiredo et al. (2000), a freqüência de óbito por 

câncer oral, no período de 1979 a 1995, foi de 2,4% em relação às outras 

neoplasias.    

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimou, para o ano de 2005, 467.440 

novos casos de câncer em todo o País. Desse total, 13.880 (2,969%) acometeriam a 

cavidade oral, colocando, o câncer de boca como o sexto mais freqüente no sexo 

masculino e o oitavo no feminino. A estimativa dessa neoplasia para Pernambuco foi 

de 490 novos casos, sendo este o 7º no cenário nacional; no Recife, 140 novos 

casos são esperados, representando a 7º capital mais prevalente (BRASIL, 2004). 

 

2.2 Tratamento antineoplásico e suas complicações  

 

Ainda hoje são usadas três modalidades principais no tratamento dos 

neoplasmas malignos: cirurgia, radioterapia e quimioterapia. O tratamento cirúrgico 

tem dois objetivos principais: ressecção da massa tumoral e de outros tecidos 

envolvidos, como os linfonodos, e a remoção de órgãos endócrinos que possam 

modificar a disseminação da doença. A radioterapia e a quimioterapia atuam pela 

destruição ou pela inibição do crescimento das células que se multiplicam 

rapidamente, interferindo na divisão celular (SONIS; FAZIO; FANG, 1985). 

Nenhum tratamento sistêmico antineoplásico disponível no momento está 

apto a destruir células tumorais sem causar prejuízo a algumas células normais. Os 

tecidos com rápida renovação, como o do epitélio oral, são especialmente 

susceptíveis a esse dano. Portanto, a boca é um sítio comum e visível das 

complicações relacionadas ao tratamento do câncer (SONIS; FAZIO; FANG, 1985; 

NEVILLE et al., 2004; TRAVAGLINI, 2004). 



2.2.1 Quimioterapia  

 

Para a realização da quimioterapia são utilizadas drogas denominadas de 

quimioterápicas, que se caracterizam por destruir ou impedir a reprodução de 

células neoplásicas, mas também danificam as células sadias de divisão rápida; 

como conseqüência, tecidos como cabelos, pele, membranas mucosas e o sistema 

hematopoético sofrem com a toxicidade desses agentes (SONIS; FAZIO; FANG, 

1985). 

Há duas formas de complicações produzidas pela quimioterapia: as que 

resultam da ação da droga sobre grupos celulares, como a medula óssea 

(estomatotoxicidade indireta), e as que resultam da ação direta das drogas nas 

células da mucosa oral (estomatotoxicidade direta) (SONIS; FAZIO; FANG, 1985; 

FRANCESCHINI; JUNG; AMANTE, 2003).  

As complicações decorrentes do tratamento quimioterápico residem na 

pequena margem de segurança entre as doses terapêuticas e estomatotóxicas e a 

falta de especificidade das drogas quimioterápicas (McGAW; BELCH, 1985). 

Muitas drogas citostáticas incluindo o metotrexate, doxorubicina e o 5-

fluorouracil, desenvolvem efeitos tóxicos diretos nas células da mucosa oral que se 

dividem rapidamente, resultando em inflamação e dano epitelial (mucosite não 

infectada), podendo essa mucosa tornar-se infectada (RABER-DURLACHER et al., 

2000). 

Muitos regimes quimioterápicos são mielossupressivos e/ou 

imunossupressivos, aumentando o risco do paciente desenvolver alguma infecção 

bacteriana, viral ou fúngica. O tecido oral rompido age como uma porta de entrada 

para infecções sistêmicas (RABER-DURLACHER et al., 2000).       



2.2.2 Radioterapia 

 

A radioterapia é um dos tratamentos de eleição para pacientes portadores de 

neoplasias de cabeça e pescoço, porém o aparecimento de seqüelas é praticamente 

inevitável. Essas seqüelas incluem dermatites na região irradiada, xerostomia e 

alterações inflamatórias ou infecciosas da cavidade oral, denominadas 

genericamente de mucosite oral (LABBATE; LEHN; DENARDIN, 2003). 

Segundo Parsons (1994), os efeitos da radiação em tecidos normais 

usualmente são divididos em efeitos agudos e tardios. Em geral, os tecidos com a 

população de células com proliferação rápida, como as membranas mucosas e o 

epitélio da pele, respondem intensamente aos efeitos agudos.  

As alterações da mucosa aparecem após 3000cGy, causando desconforto e 

disfagia, levando os pacientes a um quadro de comprometimento nutricional 

(ABREU; SILVA, 2000).  

O tratamento radioterápico desorganiza a estrutura celular doente, bem como 

as estruturas adjacentes sadias. A irradiação da cabeça e pescoço pode causar 

alterações na mucosa oral que variam de leve desconforto até lesões ulcerativas 

severas (GONÇALVES, 2001; LABBATE; LEHN; DENARDIN, 2003).  

A associação da quimioterapia com a radioterapia produz um efeito sinérgico, 

potencializando a severidade das alterações inflamatórias da mucosa oral 

(LABBATE; LEHN; DENARDIN, 2003). 

 

 

 

 



2.3 Mucosite oral  

 

A cavidade oral é recoberta por uma mucosa formada por epitélio estratificado 

pavimentoso, queratinizado ou não, com células de grande atividade metabólica, 

regenerando-se normalmente em torno de 7 a 14 dias (KATCHBURIAN; ARANA, 

1999; DEMAROSI; BEZ; CARRASI, 2002); a proliferação e a maturação contínuas 

são características fundamentais do epitélio oral (KATCHBURIAN; ARANA, 1999). 

Três tipos de mucosa oral podem ser reconhecidos: de revestimento, 

mastigatória e especializada. As mucosas de revestimento possuem epitélio não 

queratinizado e são encontradas nas regiões da boca nas quais é necessária certa 

elasticidade dos tecidos, como as mucosas labial, jugal, alveolar, as que revestem o 

palato mole, assoalho da boca e a porção ventral da língua.  

A mucosa mastigatória é encontrada nas regiões de boca expostas 

diretamente ao atrito dos alimentos durante a mastigação. Caracteriza-se pela 

presença de um epitélio queratinizado e compreende a mucosa gengival e a mucosa 

que recobre o palato duro. A mucosa que recobre o dorso da língua está também 

exposta ao atrito alimentar, possuindo, portanto, um epitélio queratinizado. 

Entretanto, como possui as papilas, é considerada uma mucosa especializada 

(KATCHBURIAN; ARANA, 1999).  

A mucosite oral é uma condição clínica caracterizada por eritema, ulceração e 

dor, sendo uma complicação comum de procedimentos terapêuticos que envolvam 

quimioterapia, radioterapia ou quimioradioterapia (SHENEP et al., 1988; CHILDERS 

et al., 1993; STOKMAN et al., 2003; SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 2003, 2004; 

ALMEIDA et al., 2004; IBEKE et al., 2005).     



O seu diagnostico é clínico e baseado no conhecimento da estomatotoxidade 

da terapia, época e local da lesão oral. Infecções virais e fúngicas e a doença do 

enxerto versus hospedeiro podem ser erroneamente diagnosticadas como mucosite 

(SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 2004). 

 

2.3.1 Características clínicas   

 

A mucosite é formada por uma “membrana” de células epiteliais mortas, 

fibrina e leucócitos polimorfonucleares num fundo úmido (PARSONS, 1994).  

O termo mucosite é usado para descrever um estado da mucosa irradiada 

que pode incluir eritema, inflamação, ulceração e/ou infecção (SANDOW; 

BAUGHMAN, 1994; COWEN et al., 1997) e hemorragia, quase sempre associado à 

dor (COWEN et al., 1997). 

O seu primeiro sintoma é a sensação de queimação (RABER-DURLACHER 

et al., 2000; KOSTLER et al., 2001) e aumento da sensibilidade a comidas quentes e 

picantes (KOSTLER et al., 2001). A mucosite oral representa a maior complicação 

não hematológica da citotoxidade da quimio e radioterapia. Pode provocar 

significante morbidade, dor, odinodisfagia, disgeusia, subseqüente desidratação e 

má nutrição, reduzindo a qualidade de vida dos pacientes afetados.  

Clinicamente, a mucosa oral pode inicialmente tornar-se branca, seguida por 

eritema e, após alguns dias, apresentar um exsudato fibrinoso. Se uma elevada 

dose de radiação for administrada em um curto período de tempo, a ulceração pode 

desenvolver-se precocemente com uma membrana fibrinosa espessa recobrindo as 

úlceras (SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 2003). 



Mucosite representa um contínuo clínico: alguns pacientes apresentam uma 

forma limitada com áreas eritematosas levemente dolorosas, outros evoluem para 

quadros de ulcerações difusas bastante dolorosas, causando desconforto local com 

dificuldade para alimentar-se, beber, deglutir e falar (SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 

2003; VISSINK et al., 2003).   

 

2.3.2 Etiopatogenia  

 

A mucosite é iniciada pelo dano celular direto da radiação ionizante. Na 

mucosa oral, esse dano ocorre mais dramaticamente no âmbito da membrana basal 

(SANDOW; BAUGHMAN, 1994). 

O mecanismo preciso pelo qual as drogas citotóxicas causam mucosite ainda 

não foi claramente delineado. Presumivelmente, os agentes causadores lesionam 

rapidamente as células epiteliais mucosas em reprodução, levando à inflamação e 

ulceração. Estudos sugerem que a mucosite oral é um processo pato-

fisiologicamente complexo, que inclui a participação das alterações promovidas pela 

ação direta dos agentes antineoplásicos sobre as células do epitélio e a ação de 

citocinas pró-inflamatórias como o TNF-α, IL-1β e IL-6 (SONIS, 1998). Além disso, 

exercem vital importância nesse processo o papel da microbiota oral, assim como  a 

imunidade do paciente, a sobreposição de trauma local e o status de higiene oral 

(SONIS; KUNZ, 1988).  

O mecanismo de desenvolvimento sugerido por Sonis (1998) define a 

mucosite oral como um processo complexo que ocorre em quatro fases: fase 

inflamatória/vascular, fase epitelial, fase ulcerativa/bacteriológica e fase cicatricial. 



Cada fase é aparentemente independente e é conseqüente a uma série de 

ações mediadas por citocinas e outros fatores de crescimento, do efeito direto da 

droga quimioterápica no epitélio, da flora bacteriana oral e do status da medula 

óssea do paciente (PICO; AVILA-GARAVITO; NACCACHE, 1998). A fase inicial é 

secundária à liberação de citocinas (IL-1 e TNF), as quais desencadeiam uma 

resposta inflamatória que resulta no aumento da vascularização subepitelial (PICO; 

AVILA-GARAVITO; NACCACHE, 1998). 

 A fase epitelial pode ser a mais profunda em termos de produção de lesões 

ulcerativas. Caracteriza-se pela redução da renovação epitelial que resulta em 

atrofia e tipicamente inicia-se após 4 ou 5 dias da administração da 

quimioradioterapia (PICO; AVILA-GARAVITO; NACCACHE, 1998).  

 A fase ulcerativa é provavelmente a mais sintomática e biologicamente 

complexa das quatro fases, com maior susceptibilidade à infecção pela quebra da 

barreira mucosa que ocorre concomitantemente com a neutropenia (PICO; AVILA-

GARAVITO; NACCACHE, 1998). 

 A quarta fase hipotética compreende a cicatrização, incluindo elementos 

relacionados à proliferação e diferenciação celular, normalização da contagem 

celular e controle da flora oral bacteriana. A velocidade com que essa fase acontece 

afeta diretamente a duração da condição da mucosite, mas provavelmente não o 

pico da intensidade experimentada pelo paciente (PICO; AVILA-GARAVITO; 

NACCACHE, 1998).   

A resposta inflamatória induzida pela radioterapia, associada ou não à 

quimioterapia, ocorre devido à ativação inter e intracelular, representando a 

expressão de genes reguladores de proteínas específicas (citocinas, moléculas 

de adesão) dos processos inflamatório e imune (PLEVOVÀ, 1999). 



A apoptose pode ser o mecanismo envolvido no desenvolvimento da 

mucosite oral radio/quimio-induzida (PLEVOVÀ, 1999). 

É provável que os danos celulares que levam à mucosite induzida pela 

quimioterapia sejam similares àqueles induzidos pela radiação; embora, em algumas 

circunstâncias, as vias possam variar; uma vez o processo iniciado, o fluxo de 

eventos é provavelmente semelhante (SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 2003).   

 

2.3.3 Implicações clínicas  

 

Devido à imunossupressão do paciente, a mucosite oral pode causar severas 

complicações não só infecções bacterianas, virais e fúngicas, mas também 

infecções sistêmicas (SHENEP et al., 1988; COWEN et al., 1997; FRANCESCHINI; 

JUNG; AMANTE, 2003).  

A sua severidade é dose dependente; porém infecções bacterianas, fúngicas 

e virais, que comumente ocorrem em pacientes em tratamento radioterápico, podem 

ser um aditivo significante para o desconforto do paciente (SANDOW; BAUGHMAN, 

1994). 

As alterações da mucosa são fatores complicadores de tal importância que, 

por vezes, provocam a modificação ou interrupção do tratamento radioterápico e/ou 

quimioterápico (COWEN et al., 1997; BENSADOUN et al., 1999; FRANCESCHINI; 

JUNG; AMANTE, 2003; ALMEIDA et al., 2004; CHENG; CHANG; YUEN, 2004). 

Uma interrupção não planejada nos tumores epiteliais tem um alto risco de 

repopulação acelerada por parte das células clonogênicas do tumor, com 

conseqüente perda do controle do crescimento tumoral (PICO; AVILA-GARAVITO; 



NACCACHE, 1998; DÖRR et al., 2002; FRANCESCHINI; JUNG; AMANTE, 2003; 

SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 2003; SONIS, 2004). 

A mucosite pode, em alguns casos, tornar a mucosa intensamente dolorida, 

dificultando a mastigação e deglutição, comprometendo o quadro nutricional já 

deteriorado pela doença (BENSADOUN et al., 1999; IBEKE et al., 2005).  

Não é incomum a mucosite causar um atraso na quimioterapia, 

particularmente quando se usam agentes sabidamente mucotóxicos, como o 5-

fluorouracil com ou sem ácido folínico, metotrexate, doxorubicina, etoposide, 

melphalan, citosina arabinosídeo e ciclofosfamida (PICO; AVILA-GARAVITO; 

NACCACHE, 1998).  

A mucosite pode induzir dor severa e debilitante, podendo aumentar 

significativamente a morbidade da terapia do câncer e ser suficientemente intensa a 

necessitar de altas doses de opióides e nutrição parenteral (BENSADOUN et al., 

1999; DÖRR et al, 2002; SANDOVAL et al., 2003). Ela está relacionada também à 

anorexia, perda de peso e disfunções do sono (BENSADOUN et al., 1999).  

Como parte da fase ulcerativa/bacteriológica, a mielossupressão e a 

inflamação levam à quebra da barreira mucosa comprometendo assim a habilidade 

do paciente em resistir à entrada de patógenos, tornando-o susceptível a infecções 

por diferentes agentes, incluindo vírus, bactérias e fungos (PICO; AVILA-

GARAVITO; NACCACHE, 1998, SONIS, 1998; HERRSTEDT, 2000; SCULLY; 

EPSTEIN; SONIS, 2003).  

Está claro que a presença de mucosite eleva o custo do tratamento; 

normalmente ela resulta em hospitalizações mais freqüentes para controle da dor, 

hidratação e alimentação parenteral, além de consultas médicas e psicológicas em 

adição aos cuidados orais (PICO; AVILA-GARAVITO; NACCACHE, 1998; SONIS, 



1998; SUTHERLAND; BROWMAN, 2001; SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 2003, 2004; 

SONIS, 2004). 

   

2.3.4 Prevalência da mucosite oral 

 

 A mucosite oral é uma complicação comum tanto da quimioterapia como da 

radioterapia quando essa atinge a cavidade oral, com uma taxa variando de 80-

100% (DREIZEN, 1990; SONIS; CLARK, 1991).   

Aproximadamente 60% dos pacientes que recebem radioterapia convencional 

na região de cabeça e pescoço e mais de 90% dos pacientes submetidos à terapia 

combinada (radio e quimioterapia) desenvolvem mucosite oral severa (MERLANO et 

al., 1991). 

Pacientes que são submetidos à radiação na orofaringe invariavelmente 

desenvolvem a mucosite (PICO; AVILA-GARAVITO; NACCACHE, 1998; 

BENSADOUN et al., 1999; STOKMAN et al., 2003; SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 

2003, 2004). Cerca de um terço dos pacientes desenvolvem mucosite quando a 

dose administrada chega a 20Gy nas duas primeiras semanas, aumentando para 

dois terços quando a dose alcança 30Gy (BENSADOUN et al., 1999).   

Em um estudo realizado no Hospital Universitário Osvaldo Cruz, envolvendo 

32 pacientes pediátricos portadores de leucemia, submetidos à quimioterapia, a 

prevalência de mucosite oral foi de 71,9% (COUTO et al., 2002). 

Cerca de 80% dos pacientes que recebem radiação na cabeça e pescoço irão 

desenvolver mucosite do tipo severa (VISSINK et al., 2003).  

Entre 40% e 70% dos pacientes tratados com quimioterapia regime padrão 

podem desenvolver mucosite (SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 2003). A tendência ao 



uso de uma combinação de agentes quimioterápicos eleva a probabilidade de sua 

ocorrência (FRANCESCHINI; JUNG; AMANTE, 2003; SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 

2003). 

Em um estudo clínico-epidemiológico realizado no Centro de Radioterapia de 

Pernambuco (CERAPE) e no Instituto de Radium e Supervoltagem Ivo Roesler 

(IRSIR), a mucosite oral foi encontrada em 70,96% dos pacientes (ALMEIDA, 2004).                   

  

2.3.5 Locais de acometimento 

 

As áreas de mucosas não queratinizadas, como o palato mole, as mucosas 

jugais e labiais, o ventre da língua e o assoalho da boca, são os locais mais 

vulneráveis para a ação estomatotóxica direta. Por sua vez, a gengiva, a região 

dorsal da língua e o palato duro raramente são afetados, provavelmente devido a 

sua taxa lenta de renovação celular (PARSON, 1994; KOSTLER et al. 2001; 

VISSINK et al., 2003; IBEKE et al., 2005).  

A mucosite oral induzida pela quimioterapia é geralmente limitada à mucosa 

não queratinizada e mais comumente envolve o palato mole, o ventre da língua, o 

assoalho de boca e a mucosa jugal. Em contraste, a mucosite induzida pela 

radioterapia afeta os tecidos envolvidos no campo da radiação; conseqüentemente, 

não existe sítio da mucosa oral poupado (SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 2004).      

 

 

 

 

 



2.3.6 Período de acometimento 

 

A mucosite torna-se evidente da segunda à terceira semana de tratamento, e 

o processo persiste por 3 a 6 semanas após o término da terapia (SANDOW; 

BAUGHMAN, 1994). 

Clinicamente, os efeitos mucotóxicos diretos da quimioterapia na mucosa oral 

aparecem logo após o seu início e o pico de severidade é aproximadamente de 7 a 

10 dias pós-terapia (PICO; AVILA-GARAVITO; NACCACHE, 1998; RABER-

DURLACHER et al., 2000; ÖHRN; WAHLIN; SJÖDÉN, 2001), com resolução final 

ocorrendo dentro de duas semanas. Uma vez desenvolvidas as lesões, a 

cicatrização é mais rápida na população de faixa etária jovem (PICO; AVILA-

GARAVITO; NACCACHE, 1998).  

As manifestações da quimioterapia desenvolvem-se após alguns dias de 

tratamento (GORDÓN-NUÑEZ; OLIVEIRA; PINTO, 2002; NEVILLE et al., 2004; 

SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 2004); a da radiação começa durante a segunda 

semana de tratamento (MERAW; REEVE, 1998; NEVILLE et al., 2004), e ambas 

desaparecem lentamente, duas a três semanas após o término do mesmo (NEVILLE 

et al., 2004).  

A resposta aguda da mucosa oral à radioterapia é o resultado da seqüência 

de eventos biológicos que culmina com a morte das células epiteliais. O limiar para a 

mucosite parece ser em torno de 20Gy da radioterapia fracionada padrão (SCULLY; 

EPSTEIN; SONIS, 2003). 

O tempo de ciclo celular dos queratinócitos basais é em torno de 4 dias; 

alterações da radiação começam a aparecer clinicamente cerca de 12 dias do início 

da irradiação devido ao epitélio ter a espessura de 3 a 4 células. Parece que nem 



todas as células da camada basal são igualmente radiossensíveis. Os queratinócitos 

sobreviventes respondem aos danos da radiação dividindo-se mais rapidamente; 

sendo assim, a cura espontânea é prevista dentro de 3 a 4 semanas do final da 

radioterapia (SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 2003). 

    A mucosite induzida pela radioterapia aparece em função do acúmulo de 

doses pelo tecido e inicia-se tipicamente entre 15-20Gy. A ulceração é normalmente 

notada com 30Gy (SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 2004). 

 

2.3.7 Fatores relacionados ao desenvolvimento 

 

Os pacientes com higiene oral deficiente e infecção odontogênica ou 

periodontal preexistente, correm risco elevado de apresentar infecção oral aguda 

durante os períodos de mielossupressão induzida pela quimioterapia (SONIS; 

FAZIO; FANG, 1985). 

Os fatores relacionados ao paciente, que parecem aumentar o potencial para 

o desenvolvimento da mucosite após a quimio/radioterapia, incluem: a idade, status 

nutricional, tipo de malignidade, condição oral pré- e trans-tratamento e contagem 

neutrofílica inicial (PICO; AVILA-GARAVITO; NACCACHE, 1998; CHENG; CHANG; 

YUEN, 2004). Associados a esses fatores existem os relacionados ao tratamento: a 

droga quimioterápica utilizada, a dose, o esquema e o uso da radiação associada ou 

não (PICO; AVILA-GARAVITO; NACCACHE, 1998).  

Certos quimioterápicos, como o metotrexate e etoposide, podem também ser 

secretados na saliva, conduzindo ao aumento direto da mucotoxicidade (PICO; 

AVILA-GARAVITO; NACCACHE, 1998). 



Em geral, os pacientes mais jovens parecem ter o risco aumentado de 

desenvolver mucosite induzida pela quimioterapia. Essa observação pode ser 

explicada por a taxa de mitose epitelial ser mais rápida ou pela presença de mais 

receptores de fator de crescimento epidérmico no epitélio dos pacientes jovens. 

Porém, o declínio fisiológico na função renal associado à terapia pode também 

resultar num aumento do risco de mucosite induzida pela quimioterapia nos 

pacientes idosos (PICO; AVILA-GARAVITO; NACCACHE, 1998).  

 As malignidades hematológicas são relativamente mais freqüentes em 

crianças, e seu tratamento tende a produzir mielossupressão mais prolongada e 

intensa, o que pode resultar em mucotoxicidade indireta mais severa (PICO; AVILA-

GARAVITO; NACCACHE, 1998).   

 Outros fatores relacionados ao paciente, que podem influenciar, incluem a 

doença periodontal crônica, a preexistência de xerostomia e neutropenia pré-

quimioterapia (PICO; AVILA-GARAVITO; NACCACHE, 1998).  

O papel da colonização bacteriana no desenvolvimento da mucosite oral 

induzida é controversa. Seu aparecimento e resolução são geralmente considerados 

secundários à neutropenia, o que predispõe os pacientes a infecções orais que 

podem prolongar ou intensificar essa manifestação. O papel da infecção na sua 

etiologia é suportado pela colonização da mucosa oral por uma flora anormal. As 

bactérias gram-negativas ou endotoxinas (lipopolissacarídeos) podem potencializar 

a resposta imune aos agentes antineoplásicos, lembrando que as endotoxinas são 

potentes mediadores inflamatórios. Entretanto, a mucosite pode ocorrer em 

decorrência de esquemas quimioterápicos relativamente não mielotóxicos, sendo 

que a severidade e a melhora não se relacionam com a neutropenia em alguns 

estudos (PLEVOVÀ, 1999). 



Pacientes acima de 50 anos tratados com quimioterapia apresentam uma 

incidência maior de mucosite, visto que há um declínio na função renal, resultando 

no aumento da toxicidade da quimioterapia (RABER-DURLACHER et al., 2000). 

O estado nutricional deficiente pode, também, interferir na regeneração da 

mucosa pelo decréscimo da migração e renovação celular (RABER-DURLACHER et 

al., 2000). 

O grau da mucosite é determinado pela dose do tratamento, tamanho do 

campo de radiação e fracionamento; parece ser modificado pelo volume da saliva, 

nível de fator de crescimento epidérmico total e sua concentração no ambiente oral 

(EPSTEIN et al., 2000). 

A radioterapia hiperfracionada e a terapia combinada aumentam a 

prevalência, a severidade e a duração da mucosite (SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 

2003). 

 

2.4 Prevenção da mucosite oral  

  

Apesar dos vários trabalhos publicados sobre o tema, ainda não existe 

consenso a respeito da prevenção da mucosite oral. Muitas abordagens já foram 

estudadas, mas nenhuma foi consagrada como o melhor método. A maioria dos 

tratamentos tradicionais são ineficazes.  

A abordagem da prevenção da mucosite induzida por quimio e radioterapia 

pode ser dividida em três grandes categorias (PICO; AVILA-GARAVITO; 

NACCACHE, 1998): 

a) alteração da distribuição e excreção de agentes quimioterápicos 

individuais; 



b) modificação da capacidade de proliferação epitelial da mucosa; 

c) alteração do potencial para complicações infecciosas das condições 

inflamatórias. 

As estratégias básicas do manuseio da mucosite oral são direcionadas para: 

alívio da dor, tentativas de acelerar a cicatrização, nutrição adequada, prevenção da 

desidratação e de complicações infecciosas (PICO; AVILA-GARAVITO; 

NACCACHE, 1998; BENSADOUN et al., 1999; SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 2003). 

Muitos agentes foram testados para prevenção e tratamento da mucosite oral: 

sucralfate, benzidamina, imunoglobulinas, aminofosfatina, antibióticos, vitamina E, 

clorexidina, soro fisiológico e, recentemente, o Laser de baixa potência.    

Poucas intervenções são de eficácia comprovada na profilaxia da mucosite, e 

não existem protocolos de tratamento universalmente aceitos, porém as pesquisas 

vêm aumentando devido ao maior reconhecimento da importância dessa 

complicação (SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 2003, 2004).   

A maioria dos estudos clínicos sobre mucosite são pequenos, unicêntricos, 

não-cegos, não-randomizados, com resultados de pequenas proporções. O aumento 

do entendimento da etiopatogenia da mucosite em termos moleculares irá prover 

oportunidades para a continuação do estudo e desenvolvimento de novas e efetivas 

intervenções (SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 2003, 2004). 

 

2.4.1 Condição oral 

 

A presença de bactérias residentes na superfície ulcerada representa uma 

fonte rica de produtos da parede celular que irão ampliar a extensão da injúria local 

(SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 2003). 



Segundo Stokman et al. (2003), a eliminação da flora oral seletiva em 

pacientes que recebem radioterapia da cabeça e pescoço não previne o 

desenvolvimento da mucosite severa.  

O controle da placa bacteriana e a adequada higiene oral devem ser 

assegurados para evitar a irritação da mucosa. Os pacientes devem ser orientados a 

aderir à dieta branda e pastosa, evitando irritantes como o tabaco, o álcool e 

comidas picantes, o uso de próteses removíveis deve ser minimizado e as bandas 

ortodônticas devem ser removidas antes do início do tratamento (SCULLY; 

EPSTEIN; SONIS, 2004).  Pacientes com coroas de ouro desenvolvem pronunciada 

mucosite na mucosa oral e lingual adjacente à restauração (PARSONS, 1994).      

 

2.4.2 Laser de baixa potência  

 

 O Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) é uma forma 

de energia que se transforma em energia luminosa, visível ou não, dependendo da 

matéria que produz esse tipo de radiação. As propriedades terapêuticas dos Lasers 

vêm sendo estudadas desde a sua descoberta por Einstein, em 1917 (GENOVESE, 

2000).  

Seu uso em Biologia, Medicina e Odontologia baseia-se em vários fenômenos 

associados à interação da luz coerente com tecidos biológicos e células (RIBEIRO; 

ZEZELL, 2004). 

 Sabe-se hoje que a exposição de um corpo ou tecido à radiação Laser em 

baixa intensidade, com uma densidade de potência de alguns w/cm2, exclui a 

possibilidade de manifestação de efeitos térmicos. Esse tratamento emitindo baixas 

intensidades é responsável pelos efeitos não térmicos (efeitos fotofísicos, 



fotoquímicos e fotobiológicos), constituindo uma terapia na qual a intensidade 

utilizada é baixa o bastante para que a temperatura do tecido tratado não ultrapasse 

37,5ºC (RIBEIRO; ZEZELL, 2004). 

 Os Lasers de baixa intensidade emitem radiações sem potencial destrutivo, 

com ação analgésica, antiinflamatória e de bioestimulação (GENOVESE, 2000). 

Agem estimulando a atividade celular, conduzindo à liberação de fatores de 

crescimento por macrófagos, proliferação de queratinócitos, aumento da população 

e degranulação de mastócitos e angiogênese. Esses efeitos podem levar à 

aceleração no processo de cicatrização de feridas, devido, em parte, à redução do 

período da inflamação aguda, resultando numa reparação mais rápida (RIBEIRO; 

ZEZELL, 2004). 

 Os efeitos primários ou diretos do Laser de baixa intensidade, segundo 

Genovese (2000), são: a) efeito bioquímico, que compreende o estímulo na 

produção de ATP no interior das células, originando e provocando a aceleração da 

mitose; b) efeito bioelétrico, que ajuda a normalizar o potencial da membrana, 

atuando como reequilibrante e normalizador da atividade funcional da célula; c) 

efeito bioenergético, que estimula, em todos os níveis, o trofismo, normalizando as 

deficiências e equilibrando as desigualdades.  

 O Laser de baixa potência tem o poder bioquímico de controlar a produção de 

substâncias liberadas nos fenômenos da dor, da inflamação e modificar as reações 

enzimáticas normais. Como efeitos secundários, estimula a microcirculação e o 

trofismo celular, ou seja, acelera a velocidade de mitose (GENOVESE, 2000).     

A luz polarizada estimula a atividade energética da membrana celular, 

induzindo processos regenerativos e aumentando a absorção de oxigênio nos 

tecidos corporais (RIBEIRO; ZEZELL, 2004). 



 O estímulo trófico provém da união do efeito no nível circulatório com efeito 

potencializador da produção de energia disponível na célula. A radiação a Laser 

aumenta a neoformação capilar e a multiplicação celular (GENOVESE, 2000). 

 Os estudos realizados sobre alguns tecidos demonstram aumento de 

fibroblastos e de fibras colágenas, regeneração de vasos sanguíneos a partir dos já 

existentes, aumento da velocidade de crescimento de nervos seccionados e da 

reepitelização a partir de restos basais, como no caso de úlceras superficiais e 

aumento do ritmo de divisão celular (GENOVESE, 2000).  

Pinheiro et al (2002) realizaram um estudo para verificar a ação da 

laserterapia, nos comprimento de onda de 635 e 670nm, em cultura de células 

H.ep2 in vitro. Os resultados não apresentaram significância, porém, as células 

irradiadas com 635nm proliferaram mais que as não irradiadas. Os autores 

concluíram que a irradiação com 670nm aplicada com doses entre 0,04 e 4,8 

J/cm2 podem significativamente aumentar a proliferação de células cancerígenas 

da laringe. 

Castro et al (2005) realizaram uma pesquisa com o objetivo de avaliar o 

efeito proliferativo da laserterapia nos comprimento de onda de 685nm (31mW; 

0,38cm2) e 830nm (34,5mW; 0,38cm2) com doses de 4 J/cm2, em cultura de 

células KB. As células foram irradiadas em intervalos de tempo de 6, 12, 24, 48 e 

72 horas após o plaqueamento. Os resultados obtidos demonstraram que o tempo 

exerceu influência na proliferação celular e diferenças estatisticamente 

significantes foram observadas entre o grupo não irradiado quando comparado 

aos grupos irradiados e entre os dois grupos irradiados com comprimentos de 

onda de 685nm (p=0,04) e 830nm (p=0,03).   



A terapia com Laser de baixa intensidade (LILT) tem efeitos mais 

pronunciados sobre órgãos ou tecidos enfraquecidos, tais como em pacientes que 

sofrem de algum tipo de desordem funcional ou de injúria ao tecido (RIBEIRO; 

ZEZELL, 2004). 

Para um melhor entendimento sobre os efeitos clínicos obtidos com o Laser 

de baixa intensidade nas feridas orais, Soudry et al. (1988) conduziram um trabalho 

com culturas de fibroblastos humanos para avaliar o efeito de uma série de 

irradiações com o Laser de Hélio-Neônio (632,8nm, 10mW). Chegaram à conclusão 

que uma irradiação por 10 minutos (1,27 J/cm2) induz ao aumento no crescimento 

celular e que as repetidas irradiações aumentaram as divisões celulares após cada 

exposição. 

Num estudo realizado por Barasch et al. (1995), o Laser He/Ne mostrou ser 

benéfico na diminuição da severidade da mucosite, porém não diminuiu sua 

incidência em pacientes submetidos ao transplante de medula óssea (TMO).  

Cowen et al. (1997) conduziram um estudo com o Laser He/Ne na prevenção 

da mucosite oral em pacientes que iriam submeter-se ao TMO e verificaram que a 

aplicação do Laser (632,8nm e 60nW), diariamente, reduziu a intensidade e a 

severidade da mucosite. 

Segundo Bensadoun et al. (1999), o uso do Laser de baixa potência He/Ne 

parece ser uma técnica simples e não traumática para a prevenção e tratamento da 

mucosite de várias origens, sendo capaz de reduzir a severidade e a duração da 

mucosite oral associada à radioterapia; retardando o início, atenuando o pico de 

severidade e diminuindo sua duração.  

O seu emprego elimina a dor já na primeira aplicação. Acredita-se que 

esse fato acontece pela liberação de β-endorfina nas terminações nervosas da 



úlcera, ao mesmo tempo que promove a bioestimulação dos tecidos, fazendo com 

que a ulceração se repare num intervalo de tempo mais rápido (GENOVESE, 

2000).  

No trabalho conduzido por Sandoval et al. (2003) a LILT foi bem tolerada e 

mostrou efeitos benéficos durante a abordagem da mucosite oral, melhorando a 

qualidade de vida dos pacientes durante o tratamento oncológico. As aplicações de 

Laser foram associadas com atraso no aparecimento, atenuação do pico de 

severidade e diminuição da duração das lesões. 

 

2.4.3 Gluconato de Clorexidina 

 

Dentre os fatores implicados na gênese das alterações da mucosa induzidas 

por radiação, encontra-se a modificação da flora oral bacteriana com 

desenvolvimento de quadros infecciosos. Dessa maneira, um medicamento 

antisséptico poderia auxiliar na prevenção dessas modificações e diminuir a 

intensidade dos quadros de mucosite (LABBATE; LEHN; DENARDIN, 2003).  

Durante o curso da terapia de radiação que envolva a cavidade oral, o uso de 

bochechos com clorexidina deve ser prescrito como rotina, pois reduz a severidade 

da mucosite (PARSONS, 1994). Possui amplo espectro bactericida contra aeróbios, 

anaeróbios e fungos na saliva e na placa dental (SHAW et al., 2000; SUTHERLAND; 

BROWMAN, 2001). 

O gluconato de clorexidina é um antimicrobiano de largo espectro, 

amplamente utilizado em Odontologia, especialmente nas áreas de Cirurgia, 

Implantodontia, Periodontia e Endodontia. Sendo ativa contra o Streptococcus 

mutans, sua principal ação é o combate à placa bacteriana, inibindo seu crescimento 



e controlando o surgimento de cáries, além de evitar infecções oportunistas. O efeito 

antifúngico da clorexidina tem sido demonstrado em estudo “in vivo” e “in vitro” e é 

comparável aos agentes antimicóticos tópicos específicos (McGAW; BELCH, 1985).  

Para Labbate, Lehn e Denardin (2003), a clorexidina, apesar de não impedir o 

aparecimento da mucosite radio-induzida, causa redução na sua severidade.  

A eficácia da clorexidina como adjunto da higiene oral é questionável no 

manejo da mucosite (SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 2004). Alguns efeitos colaterais 

relacionados ao seu uso incluem: alteração do paladar, coloração dos dentes e de 

tecidos moles; se utilizado em alta concentração, pode provocar descamação da 

mucosa.   

A clorexidina é um antisséptico tópico de amplo espectro, de substantividade 

orofaringeana considerável, que resulta em mais de 12 horas de contato após a 

aplicação tópica. O seu benefício potencial na profilaxia da mucosite parece ser o 

controle da placa, da gengivite, redução do risco de cárie e da candidíase, mais do 

que qualquer efeito direto sobre a mucosite oral (SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 2004). 

Um estudo feito por Cheng, Chang e Yuen (2004) mostrou que a clorexidina 

associada à higiene oral pode oferecer uma redução na mucosite em crianças que 

recebem quimioterapia. Os achados indicaram uma significante redução na 

incidência e severidade dessa complicação nos pacientes que usaram a clorexidina 

em relação aos que fizeram uso da benzidamina.    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

33  OOBBJJEETTIIVVOOSS    



3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

O presente estudo objetivou avaliar a influência da Laserterapia de baixa 

potência e do gluconato de clorexidina 0,12% na prevenção da mucosite oral em 

pacientes submetidos à radioterapia associada ou não à quimioterapia, portadores 

de câncer de cabeça e pescoço do Hospital do Câncer de Pernambuco.  

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

a) Determinar a prevalência de mucosite; 

b) Verificar a eficiência do Laser de baixa potência comparando a do gluconato 

de clorexidina na prevenção da mucosite; 

c) Verificar a provável associação entre:  

• a saúde bucal e o aparecimento/severidade da mucosite;   

• o estado geral e o aparecimento/severidade da mucosite; 

• o protocolo utilizado e o aparecimento/severidade da mucosite; 

• a idade e o aparecimento/severidade da mucosite; 

• a quantidade de Gys e o aparecimento/severidade da mucosite. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

44  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  



4 METODOLOGIA 

 

4.1 População e período do experimento 

 

Do universo de pacientes atendidos no ambulatório de cabeça e pescoço do 

Hospital do Câncer de Pernambuco, foram selecionados, para compor a amostra do 

presente estudo, os pacientes portadores de câncer da cabeça e pescoço que se 

submeteram ao tratamento com radioterapia no Centro de Radioterapia de 

Pernambuco (CERAPE) e no Instituto de Radium e Supervoltagem Ivo Roesler 

(IRSIR) associada ou não à quimioterapia. O período do experimento foi de 

dezembro de 2004 à setembro de 2005.  

 

4.2 Aspectos éticos  

 

Foi solicitada autorização ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) em Seres 

Humanos, do Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP) e do Centro de Ciências da 

Saúde da UFPE (ANEXOS A e B). Todos os pacientes foram orientados quanto à 

pesquisa e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE 

A).          

 

4.3 Tipo de estudo 

 

 No presente estudo, os participantes da pesquisa foram designados ao acaso 

e foram conduzidos com a finalidade de medir a eficiência e segurança da terapia 

com Laser de baixa potência e da solução de clorexidina a 0,12% para a prevenção 



da mucosite oral  induzida por radioterapia, associada ou não à quimioterapia, o que 

caracteriza um estudo experimental clínico randomizado. O experimento foi  do tipo 

cego, ou seja, não permitiu que os avaliadores soubessem, no momento da 

avaliação, a que grupo pertencia o paciente que estava sendo avaliado. 

 

4.4 Pacientes 

 

Foram atendidos 84 pacientes, dos quais quarenta e nove concluíram o 

protocolo estipulado para a prevenção da mucosite oral e estavam dentro dos 

critérios de inclusão. Trinta e um pacientes foram atendidos, mas não compareceram 

a todas as sessões, uma paciente foi transferida para outra instituição, dois 

desistiram da radioterapia e, conseqüentemente, da pesquisa e uma não quis 

participar da pesquisa por razões pessoais. 

 

4.4.1 Critérios de inclusão  

 

Os critérios de inclusão utilizados foram os pacientes com câncer na região 

da cabeça e pescoço, ou um deles, que foram submetidos à radioterapia associada 

ou não à quimioterapia, cuja área de radiação atingisse a cavidade oral e que 

aceitassem participar da pesquisa. 

 

4.4.2 Critérios de exclusão  

 

Foram excluídos da pesquisa os pacientes que não cumpriram o protocolo 

preconizado de aplicação do Laser (faltaram às sessões) ou do uso da clorexidina. 



Os pacientes cuja área planejada para ser irradiada não atingiu a região oral ou 

aqueles que apresentassem doença sistêmica grave também foram excluídos da 

pesquisa.  

 

4.4.3 Grupos  

 

Os pacientes foram divididos, aleatoriamente, em dois grupos: grupo 1 e 

grupo 2. 

a) Grupo do Laser (grupo 1) (n=25) 

 

Os pacientes desse grupo receberam aplicações do Laser de baixa potência 

de forma contínua (685 nm de comprimento de onda, potência de 35 mW e a 

densidade de energia de 1,1 Joules/cm2), em três etapas distintas, realizadas pela 

pesquisadora do trabalho. A primeira etapa consistiu na aplicação do Laser 3 dias 

consecutivos antes do início do tratamento antineoplásico (dias -2, -1 e 0); a 

segunda foi a continuidade de três aplicações consecutivas após 7 dias do início da 

terapia combinada (dia 7) e, para os pacientes que estavam recebendo somente 

RxT, após 10 dias do início do tratamento (dia 10); a terceira e última etapa consistiu 

na continuidade da aplicação do Laser, em dias alternados, até o término do 

tratamento antineoplásico. 

Os sítios de aplicação do Laser dependeram da localização do tumor, pois o 

Laser não foi aplicado no leito tumoral, devido à proliferação já observada nessas 

células (CASTRO, 2005; PINHEIRO et al., 2002). A técnica utilizada foi a pontual; 

cada região de aplicação foi dividida por pontos, mantendo-se uma distância de um 

centímetro entre eles (GENOVESE, 2000). O tempo necessário para cada ponto de 



aplicação foi de 32 segundos, perfazendo um total de densidade de energia 1,1 

J/cm2. 

As regiões da mucosa oral onde a radioterapia não atingia também não 

receberam aplicações do Laser.  

 Os pacientes receberam orientações de higiene oral e instruções de remoção 

dos hábitos nocivos para melhoria das condições de saúde, além do uso dos 

bochechos com solução de nistatina oral. 

 

b) Grupo clorexidina (grupo 2) (n=24) 

 

Os pacientes desse grupo, que serviram de base para comparação, foram 

orientados a realizar bochechos com 10 ml de solução de gluconato de clorexidina a 

0,12%, manipulados pela farmácia-escola da UFPE, durante 1 minuto, duas vezes 

ao dia, manhã e noite. A solução era cedida aos pacientes pela pesquisadora. Os 

bochechos foram iniciados no dia da primeira sessão de radioterapia. Durante as 

consultas, os pacientes também foram orientados sobre higiene oral e remoção de 

hábitos nocivos, além do uso dos bochechos com solução de nistatina oral. 

 

4.4.4 Exame dos pacientes 

 

Os pacientes foram devidamente identificados quanto ao nome, sexo, idade, 

ocupação, endereço, profissão, cor, tipo histológico do tumor e seu respectivo 

tratamento, bem como sua história médica e condição de saúde bucal (ficha clínica 

do paciente- APÊNDICE B).   



Para avaliação da condição de saúde geral, que foi dividida em três 

categorias (boa, regular e ruim), foram levadas em consideração doenças 

cardiovasculares, pulmonares e diabetes. Para a condição de saúde bucal, que 

também foi categorizada da mesma forma, foi levada em consideração a presença 

de placa bacteriana, restos radiculares, cáries, doenças periodontais e 

restaurações/coroas metálicas, cuja presença aumenta a radiação secundária. 

Quando o paciente apresentava uma condição, tinha sua saúde classificada como 

regular; quando apresentava mais de uma, ruim. 

Houve um contato prévio da pesquisadora com os pacientes de ambos os 

grupos, para melhoria da qualidade de saúde bucal. Eles receberam orientações de 

higiene oral e da eliminação de hábitos nocivos à saúde, como abster-se de fumo e 

álcool. Quanto ao uso de próteses dentais removíveis, foi aconselhado evitar o seu 

uso durante o tratamento, exceto nos casos em que tinham função obturadora.  

Os pacientes dos dois grupos da pesquisa eram orientados pela pesquisadora 

a manter a higiene oral. Bochechos com bicarbonato de sódio (5 mg para 100ml de 

água), com o intuito de alcalinizar o meio e escovação dos dentes com escovas 

macias e dentifrícios infantis que continham flúor, no mínimo três vezes por dia eram 

indicados. Para todos os pacientes, foi prescrito o antifúngico nistatina solução oral 

para realizar bochecho três vezes ao dia, visto que a candidíase é uma infecção 

quase sempre observada nos pacientes que são submetidos ao tratamento 

antineoplásico da cabeça e pescoço. 

Todos os pacientes foram submetidos à radioterapia externa, utilizando o 

Cobalto-60 ou o Acelerador Linear de 4MV (FIGURA 2). Foi utilizado o fracionamento 

convencional, uma fração por dia (180-200 cGy), em cinco frações por semana. 

 



 

FIGURA 1- aparelho de radioterapia (acelerador linear) 

 

 

4.4.5 Avaliação dos pacientes  

 

Os pacientes eram avaliados semanalmente pela pesquisadora e duas 

avaliadoras, as quais utilizaram luz natural com auxílio de foco de luz artificial e 

paleta de madeira. Ao final da avaliação, a pesquisadora e as avaliadoras anotavam 

na ficha individual o grau de mucosite de acordo com a semana de tratamento 

radioterápico na qual o paciente se encontrava (ficha de avaliação-APÊNDICE C). 

As avaliadoras não participaram das sessões de laserterapia, portanto não 

sabiam a que grupo o paciente pertencia (estudo cego).  

A severidade da mucosite foi avaliada de duas formas, clinicamente e 

funcionalmente, mediante as características clínicas, a habilidade de deglutição e a 

dor referida pelo paciente, tomando como base a escala do Instituto Nacional do 

Câncer (SANDOVAL et al., 2003) (APÊNDICE C). 



Consideramos mucosite clínica a presença de aspecto esbranquiçado, 

eritema, membrana fibrino-purulenta e/ou ulceração na mucosa oral; mucosite 

funcional refere-se à alteração das funções normais do paciente, como relato de dor, 

dificuldade de deglutição e fala ou a necessidade de nutrição parenteral. 

 

4.5  Laser utilizado 

  

O equipamento utilizado foi o PHOTON LASE, modelo III, da marca DMC*, 

meio ativo InGaAlP (FIGURA 1). A ponteira utilizada foi a do comprimento de onda de 

685nm, na cor vermelha, calibrada na potência de 35 mW e densidade de energia 

de 1,1J/cm2.  

 

 

FIGURA 2- PHOTON LASE modelo III da marca DMC. 

 

 

 

*Aprovado pela ANVISA, publicado no Diário Oficial da União n. 237 de 12/12/2005 

 



O paciente e a pesquisadora, durante a ação do equipamento, utilizaram 

óculos de proteção, na cor verde escuro, específicos para o Laser em questão.  

A pesquisadora fez uso de equipamentos de proteção individuais (EPIs) e 

seguiu as normas de biossegurança. 

No ato da aplicação do Laser, a ponteira era posicionada perpendicularmente 

à área, evitando-se reflexão. O aparelho era acionado por meio de um pedal 

automático e, depois de decorrido o tempo estipulado para a densidade de energia 

calibrada, a luz Laser era desligada automaticamente.    

 

4.6 Variáveis estudadas 

 

4.6.1 Variável dependente: mucosite oral 

4.6.2 Variáveis independentes:  

a) Gradação da Mucosite (Figuras 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9);  

b) Tipo de protocolo utilizado (clorexidina ou Laser); 

c) Quantidade de Gys; 

d) Estado geral do paciente; 

e) Condição de saúde oral do paciente; 

f) Faixa etária. 

 

4.7 Análise estatística dos dados 

 

Para a análise estatística foram considerados como dados apenas dois tipos 

de mucosite, a leve (grau I e II) e a severa (grau III e IV), tanto nos parâmetros 

clínicos como nos funcionais.  



  Os dados numéricos foram resumidos nas estatísticas descritivas usuais 

(mínimo, máximo, média, mediana e desvio-padrão). Os dados categóricos foram 

resumidos nas freqüências absoluta e relativa percentual e apresentados em forma 

de tabela de contingência. A comparação entre grupos foi realizada pelos testes 

exatos de Fisher ou teste de Kruskal-Wallis. Em todos os testes foi adotado o nível 

de significância de 0,05. O software utilizado foi o STATA, versão 8.0. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

55  RREESSUULLTTAADDOOSS  



5 RESULTADOS  

 

Dos 49 pacientes estudados, 45 (91,8%) eram do sexo masculino. A idade 

variou de 27 a 86 anos, com média igual a 59,5 anos (desvio padrão = 13,5 anos). A 

idade mediana foi 60 anos. A média de idade no grupo do Laser foi 57,2 anos (DP: 

12,2 anos); no da clorexidina, foi de 61,9 anos (DP: 14,7 anos). A diferença entre as 

médias nos dois grupos não foi estatisticamente significante (teste T de Student 

p=0,226). A dose média de radioterapia recebida pelos pacientes do grupo do Laser 

foi de 6536 cGy (DP:898 cGy); no da clorexidina, a média foi de 6605 cGy (DP:534 

cGy). A diferença entre as médias não foi estatisticamente significante (teste T de 

Student p=0,750). No grupo do Laser, havia 92% de homens (23/25), no da 

clorexidina, 91,7% (22/24). A diferença entre as percentagens de homens nos dois 

grupos não foi estatisticamente significante (teste exato de Fischer: p=1,000). A 

concordância entre os avaliadores com relação à mucosite clínica 

(kappa=0,898;p<0,001) e funcional (kappa=0,818;p<0,001) foi considerada ótima 

segundo o índice de kappa.  

 

A Tabela 1 apresenta a distribuição dos graus de mucosite clínica e funcional 

encontrada nos 49 pacientes. Verifica-se que 24 (49,0%) dos pacientes 

apresentaram mucosite clínica e 14 (28,6%), do tipo funcional. A ausência da 

mesma pode indicar que houve prevenção. 

 
 
 
 
 
 
 

 



TABELA 1- Distribuição dos graus de 
mucosite clínica e funcional encontrados nos 
49 pacientes do estudo. 
Tipo de mucosite Graus n % 
Clínica Ausente 25 51,0 
 Leve 13 26,6 
 Severa 11 22,4 
    
Funcional Ausente 35 71,4 
 Leve 7 14,3 
 Severa 7 14,3 

Fonte: dados obtidos no Hospital do Câncer de Pernambuco (2005) 

 

A Tabela 2 apresenta o resultado da análise univariada, envolvendo o grau de 

mucosite clínica e as variáveis: tipo de protocolo utilizado, saúde geral e saúde 

bucal. O resultado do teste exato de Fisher indica que nenhuma dessas variáveis 

apresentou associação estatisticamente significante com o grau de mucosite clínica. 

 

TABELA 2- Resultados da análise univariada envolvendo o 
grau de mucosite clínica e as variáveis: tipo de protocolo, 
saúde geral e saúde bucal. 

 Mucosite clínica    
 Ausente Leve Severa Total Valor p 
Variáveis n % N % N % n %  
Protocolo         0,776 
Clorex 11 45,8 7 29,2 6 25,0 24 100,0  
Laser 14 56,0 6 24,0 5 20,0 25 100,0  
          
Saúde geral         0,676 
Ruim 2 50,0 0 0,0 2 50,0 4 100,0  
Regular 12 54,5 6 27,3 4 18,2 22 100,0  
Boa 11 47,8 7 30,4 5 21,7 23 100,0  
          
Saúde bucal         0,174 
Ruim 10   41,7 8 33,3  6 25,0  24 100,0  
Regular 14   70,0 3 15,0  3 15,0  20 100,0  
Boa 1   20,0  2 40,0  2 40,0  5  100,0   

Fonte: dados obtidos no Hospital do Câncer de Pernambuco (2005) 
 

 



Nos pacientes tratados com Laser, verificou-se ausência de mucosite clínica 

em 56% (IC 95%: 34,9 a 75,6%). Nos pacientes do grupo da clorexidina, a ausência 

de mucosite clínica ocorreu em 45,8% (IC 95%:25,5 a 67,1%).   

A Tabela 3 apresenta as principais estatísticas descritivas da dose de 

radioterapia segundo o grau de mucosite clínica. O resultado do teste de Kruskal-

Wallis revela que não houve associação significante entre o grau de mucosite clínica 

e a dose de radioterapia (p = 0,971). 

 

TABELA 3- Principais estatísticas descritivas da dose de 
radioterapia, segundo o grau de mucosite clínica. 

 Estatística descritiva da quantidade de cGys 
Grau de mucosite N Média DP Mínimo Mediana Máximo
Ausente 25 6583 615 5000 7000 7020 
Leve 13 6443 1056 3600 7000 7200 
Severa 11 6687 571 5400 7000 7020 

Fonte: dados obtidos no Hospital do Câncer de Pernambuco (2005) 

 

A Tabela 4 apresenta as principais estatísticas descritivas da idade segundo o 

grau de mucosite clínica. O resultado do teste de Kruskal-Wallis revela que não 

houve associação significante entre o grau de mucosite clínica diagnosticado e a 

idade ( p = 0,885). 

 

TABELA 4- Principais estatísticas descritivas da idade, 
segundo o grau de mucosite clínica. 

 Estatística descritiva da idade 
Grau de mucosite N Média DP Mínimo Mediana Máximo
Ausente  25  59,4  13,0    38,0   60,0    81,0 
Leve  13  61,8  13,5    43,0   58,0    86,0 
Severa  11  56,9  15,4    27,0   61,0    80,0 

Fonte: dados obtidos no Hospital do Câncer de Pernambuco (2005) 

 

 



A Tabela 5 apresenta o resultado da análise univariada envolvendo o grau de 

mucosite funcional e as variáveis: tipo de protocolo utilizado, saúde geral e saúde 

bucal. O resultado do teste exato de Fisher indica que nem o tipo de protocolo nem a 

saúde geral apresentaram associações estatisticamente significantes com o grau de 

mucosite funcional. Entretanto, houve associação estatisticamente significante entre 

a saúde bucal e o grau de mucosite funcional. 

 
TABELA 5- Resultados da análise univariada envolvendo o grau 
de mucosite funcional e as variáveis: tipo de protocolo, saúde geral 
e saúde bucal. 
 Mucosite funcional    
 Ausente Leve Severa Total Valor p 
Variáveis n % N % n % n %  
Protocolo         1,000 
Clorex 16 66,6 4 16,7 4 16,7 24 100,0  
Laser 19 76,0 3 12,0 3 12,0 25 100,0  
          
Saúde geral         0,304 
Ruim 3  75,0 0 0,0 1 25,0 4 100,0  
Regular 16  72,7 5 22,7 1 4,5 22 100,0  
Boa 16  69,6 2 8,7 5 21,7 23 100,0  
          
Saúde bucal         0,038 
Ruim 14   58,3 5  20,8 5  20,8 24 100,0  
Regular 18   90,0 2  10,0 0   0,0 20 100,0  
Boa 3   60,0  0   0,0 2  40,0 5  100,0   

Fonte: dados obtidos no Hospital do Câncer de Pernambuco (2005) 

 

Nos pacientes do grupo do Laser, verificou-se ausência de mucosite funcional 

em 76% (IC 95%: 54,8 a 90,6%). Nos pacientes do grupo com clorexidina, a 

ausência de mucosite funcional ocorreu em 66,6% (IC 95%:44,7 a 84,4%).  

A Tabela 6 apresenta as principais estatísticas descritivas da dose de 

radioterapia segundo o grau de mucosite funcional. O resultado do teste de Kruskal-

Wallis revela que não houve associação significante entre o grau de mucosite 

funcional diagnosticado e a dose de radioterapia (p = 0,312). 



 
 
TABELA 6- Principais estatísticas descritivas da dose de 
radioterapia, segundo o grau de mucosite funcional. 

 Estatísticas descritivas da quantidade de cGys 
Grau de mucosite N Média DP Mínimo Mediana Máximo
Ausente        35  6522    808     3600    7000     7200 
Leve         7  6486    672     5400    7000     7000 
Severa         7  6880    335     6120    7000     7020 

Fonte: dados obtidos no Hospital do Câncer de Pernambuco (2005) 

 

A Tabela 7 apresenta as principais estatísticas descritivas da idade segundo o 

grau de mucosite funcional. O resultado do teste de Kruskal-Wallis revela que não 

houve associação significante entre o grau de mucosite funcional diagnosticado e a 

idade (p = 0,667). 

 

TABELA 7- Principais estatísticas descritivas da idade, 
segundo o grau de mucosite funcional. 

 Estatística descritiva da idade 
Grau de mucosite N Média DP Mínimo Mediana Máximo
Ausente   35  60,7  13,5    38,0   60,0    86,0 
Leve    7  59,4  14,1    37,0   62,0    80,0 
Severa    7  53,9  14,0    27,0   57,00    67,0 

Fonte: dados obtidos no Hospital do Câncer de Pernambuco (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  



6 DISCUSSÃO 

 

O câncer de boca tem como população-alvo indivíduos do sexo masculino 

acima de 40 anos de idade, tabagistas e etilistas (FIGUEIREDO et al., 2000; 

BRASIL, 2002; INCA, 2004). Dentre os 49 pacientes da pesquisa, 42 (85,71%) foram 

ou são fumantes, comprovando que o fumo é um fator de risco da carcinogênese; 

91,8% dos pacientes eram do sexo masculino e a média de idade da amostra foi de 

59,5 anos. A localização mais freqüente do câncer foi a língua (10 casos) e o tipo 

histológico foi o carcinoma epidermóide (43 casos), corroborando a literatura. Os 

grupos foram semelhantes em relação à idade, ao sexo e à dose de radioterapia 

recebida.  

As complicações decorrentes do tratamento antineoplásico são praticamente 

inevitáveis em face da pequena margem de segurança entre as doses terapêutica e 

estomatotóxica e a falta de especificidade dessas drogas (McGAW; BELCH, 1985).  

A motivação maior para a realização desta pesquisa reside no fato de que a 

mucosite oral é uma complicação grave e freqüente na abordagem terapêutica de 

pacientes oncológicos e na ausência de protocolo eficaz de prevenção dessa 

afecção. O Laser e a clorexidina foram escolhidos devido a serem técnicas seguras, 

não invasivas e com efeitos adversos desprezíveis.  

A mucosite oral severa pode, algumas vezes, modificar o curso do tratamento 

e até suspendê-lo, interferindo na sobrevida do paciente (BENSADOUN et al., 1999; 

DÖRR et al, 2002; FRANCESCHINI; JUNG; AMANTE, 2003; SANDOVAL et al., 

2003). No estudo de Almeida (2004), dos 31 pacientes avaliados, 5 (16,12%) 

interromperam o tratamento, dos quais 4 apresentaram mucosite oral severa. Em 

nosso trabalho, quatro pacientes (8,16%) foram suspensos da radioterapia, porém 



apenas um teve a mucosite oral como o fator responsável; o restante teve reação de 

pele como causa da suspensão. Isso pode ser atribuído aos protocolos utilizados.  

Pacientes que são submetidos à radiação na orofaringe invariavelmente 

desenvolvem a mucosite (PICO; AVILA-GARAVITO; NACCACHE, 1998; 

BENSADOUN et al., 1999). No nosso estudo, essa prevalência foi de 49% de 

mucosite clínica e 28,6% da funcional quando se considera os dois grupos 

conjuntamente, sendo essa prevalência um pouco menor no grupo do Laser, 44% 

para a mucosite clínica e 24% para a funcional, mostrando que os pacientes da 

pesquisa obtiveram menos mucosite em relação ao que cita a literatura.    

Os resultados obtidos evidenciaram uma melhora na condição oral ao final do 

estudo, considerando ambos os aspectos, clínico e funcional. A mucosite clínica do 

tipo severa apresentou-se em apenas 20% do grupo do Laser e em 25% do grupo 

da clorexidina, concordando com os dados de Bensadoun et al. (1999) o qual 

mostrou uma redução de 33% dos graus severos da mucosite (III e IV) nos 

pacientes tratados com Laser. Do ponto de vista funcional, a percentagem foi menor, 

representada por 12% no grupo do Laser e 16,7% no da clorexidina. Apesar da 

ausência de grupo controle, esses resultados são considerados satisfatórios quando 

comparados aos dados da literatura, em que a mucosite severa se manifesta em 

cerca de 75-80% após radiação na região da cabeça e pescoço (VISSINK et al., 

2003; SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 2003) ou em mais de 90% segundo Merlano et 

al.(1991).  

No grupo do Laser, 76% dos pacientes não apresentaram mucosite funcional, 

intervalo de confiança (IC95%) de 54,8 a 90,6%, evidenciando uma melhor 

qualidade de vida para os pacientes desse grupo, em relação ao grupo da 



clorexidina (66,6%; IC95%:44,7-84,4%). No estudo de Cowen et al. (1997), os 

pacientes que utilizaram o Laser relataram melhora na habilidade de deglutição. 

Segundo Merlano et al.(1991), Scully, Epstein e Sonis (2004), até 99% dos 

pacientes que recebem terapia combinada desenvolvem mucosite. Na nossa 

casuística, dos 11 pacientes que se submeteram à radioterapia associada à 

quimioterapia, apenas 4 (36,36%) desenvolveram a mucosite, bem diferente do 

estudo de Couto et al. (2002), no qual a prevalência encontrada nos pacientes que 

receberam apenas a quimioterapia foi de 71,9%.  

A mucosite oral induzida pela quimioterapia é geralmente limitada à mucosa 

não queratinizada e comumente envolve o palato mole, o bordo lateral da língua, o 

assoalho de boca e a mucosa jugal. Em contraste, a induzida pela radioterapia afeta 

os tecidos envolvidos no campo da radiação (SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 2004). No 

estudo de Cowen et al. (1997), os locais mais severamente afetados foram a língua 

e a mucosa oral seguidos pela gengiva e lábio. Neste trabalho, o local de maior 

acometimento foi a mucosa jugal em 16 pacientes e a borda lateral de língua em 11, 

afetando várias regiões simultaneamente em alguns pacientes.  

Conforme cita a literatura, as manifestações da mucosite induzida pelo 

tratamento antineoplásico desenvolvem-se após alguns dias de tratamento (RABER-

DURLACHER et al., 2000; GORDÓN-NUÑEZ; OLIVEIRA; PINTO, 2002; NEVILLE et 

al., 2004; SCULLY; EPSTEIN; SONIS, 2004). No nosso estudo, a média para os 

pacientes que receberam terapia combinada (radio e quimio) foi de 3,5 semanas e 

para os que receberam apenas a RxT foi de 4,8 semanas, sendo 4,44 no grupo do 

Laser e 5,08 no da clorexidina, mostrando que os protocolos utilizados conseguiram 

retardar o início do desenvolvimento da mucosite. 



Vários fatores relacionados ao paciente ou à terapia podem influenciar no 

desenvolvimento, severidade e duração da mucosite oral, incluindo: esquema e dose 

do tratamento, tipo de malignidade, idade, condição sistêmica e oral, agente 

quimioterápico utilizado, a dose da droga ou radiação, o uso de terapia combinada e 

o campo da radiação (PICO; AVILA-GARAVITO; NACCACHE, 1998; RABER-

DURLACHER et al., 2000; SANDOVAL et al., 2003), além do nível de saliva 

(EPSTEIN et al., 2000), status nutricional (PICO; AVILA-GARAVITO; NACCACHE, 

1998; RABER-DURLACHER et al., 2000) e contagem neutrofílica pré-tratamento 

(PICO; AVILA-GARAVITO; NACCACHE, 1998; CHENG; CHANG; YUEN, 2004). No 

presente estudo, em relação ao tipo de malignidade, todos os pacientes, exceto um, 

foram diagnosticados como portadores de tumores sólidos. Foram utilizados 

parâmetros de avaliação das condições de saúde bucal e geral, idade e dose, os 

quais foram relacionados com o aparecimento da mucosite. As outras variáveis não 

foram analisadas, em face da dificuldade no controle devido ao tamanho de nossa 

amostra. 

Não encontramos correlação estatisticamente significativa com relação à 

idade, dose de radioterapia, saúde geral e bucal, tanto na mucosite clínica quanto na 

funcional. Houve, porém, uma relevância estatística no último item com relação à 

mucosite funcional, entretanto isso pode não ser válido em virtude do reduzido 

número de pacientes quando distribuídos nas três categorias.  

As aplicações de Laser, em nosso estudo, foram bem toleradas e não 

obtiveram nenhum efeito colateral, concordando com o estudo de Bensadoun et al. 

(1999) e Eduardo (2003). 

Os benefícios da Laserterapia em pacientes oncológicos já foram 

comprovados. No estudo de Pourreau-Schneider, Soudry e Franquin (1992), no 



grupo curativo, o tempo de cura das lesões de grau IV (ulcerações e dificuldade de 

alimentação) foi reduzido de uma média de 19,3 dias no grupo controle para 8,1 

dias. No grupo preventivo somente ocorreu mucosite de grau leve. Esses dados 

concordam com Cowen et al. (1997) e Bensadoun et al. (1999), quando afirmam que 

o Laser reduz a duração da mucosite, e com Eduardo (2003) com relação à 

diminuição de sua severidade. 

Apesar do tamanho da amostra estudada, o número de pacientes é superior 

ao encontrado nos estudos relacionados com o uso de Laser no manuseio da 

mucosite radio e quimio-induzida (BARASCH et al. 1995; COWEN et al. 1997; 

BENSADON et al. 1999; SANDOVAL et al. 2003). 

A clorexidina foi escolhida pela sua segurança, aceitabilidade e por ser 

auxiliar à higiene oral, visto que os pacientes de baixo nível sócio-econômico não a 

realizam de modo adequado, principalmente aqueles que recebem radioterapia de 

cabeça e pescoço. Um dos seus efeitos colaterais é a alteração do paladar 

(LABBATE; LEHN; DENARDIN, 2003). Visto que todos os pacientes que recebem 

radiação na região da cavidade oral já apresentam essa alteração, esse efeito não é 

relevante. Outro efeito relatado na literatura é a descoloração de dentes e tecidos 

moles; não foi objetivo desse estudo avaliá-los. 

No presente estudo foi utilizada a clorexidina na concentração de 0,12% 

devido a sua eficiência no controle da placa; concentrações maiores que 0,20% 

pode provocar descamação na mucosa (McGAW; BELCH, 1985). Segundo McGaw 

w Belch (1985) e Labbate, Lehn e Denardin (2003), a clorexidina 0,12% causa 

diminuição na severidade da mucosite. 

Ambos os protocolos foram aceitos e bem tolerados pelos pacientes em 

nosso estudo, apesar do gosto desagradável da clorexidina.   



Em um trabalho sobre clorexidina versus placebo, houve uma tendência a 

gradações mais altas de mucosite nos pacientes do grupo placebo desde a terceira 

até a oitava semana de radioterapia (LABBATE; LEHN; DENARDIN, 2003). Os 

dados do presente estudo mostram que, dentre os 24 pacientes do grupo da 

clorexidina, 11 não apresentaram a mucosite clínica até o final do tratamento 

radioterápico e, dos 13 que a apresentaram, 7 foram do tipo leve. 

Mesmo com algum comprometimento da ingestão, pela forma de aplicação 

escolhida para a clorexidina (tópica por bochechos), não houve suspensão do uso 

da medicação. Outro fator favorável foi a limpeza mecânica da boca feita pelo 

medicamento.  

Os pacientes do grupo da prevenção que apresentaram ulcerações 

receberam aplicações de laserterapia diariamente e com mais pontos de aplicação 

por região, e observou-se que, com essa mudança de protocolo, os pacientes 

apresentavam uma melhora significativa da dor.  Futuros estudos poderão ser 

realizados utilizando o Laser diariamente e com uma densidade de energia maior. 

Os resultados apresentados mostram que, embora apenas o Laser ou apenas 

a clorexidina não tenha eliminado a presença de dor em todos os pacientes, a 

freqüência foi menor em ambos os grupos em relação à literatura, permitindo afirmar 

que existe uma tendência dos protocolos utilizados em suavizar os sintomas 

dolorosos causados pela mucosite oral durante a radioterapia. É possível que, se 

usados conjuntamente o Laser e a clorexidina, possa haver uma maior redução da 

dor, melhorando conseqüentemente a qualidade de vida dos pacientes, já que seus 

mecanismos de ação são diferentes. 

Ainda não existe um único agente que tenha demonstrado eficácia e que 

possa ser usado como padrão para o tratamento ou prevenção da mucosite oral. 
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7 CONCLUSÔES 

 

Poucas intervenções têm se mostrado eficientes na prevenção da mucosite 

oral, razão pela qual não há um protocolo universalmente aceito para tal.  

Ambos os protocolos foram bem tolerados e trouxeram benefícios aos grupos 

estudados, principalmente do ponto de vista funcional.   

Fica claramente comprovado que a freqüência de dor foi significativamente 

menor, em ambos os grupos estudados. 

Prevalece o entendimento, à luz dos registros observados, de ter ocorrido um 

retardamento do início do desenvolvimento da mucosite oral após o tratamento com 

Laser e com o gluconato de clorexidina. Esse fato em si encerra um fator que agrega 

pontos positivos para o experimento, na mesma medida em que fornece indícios de 

que a aplicação e dosagem do laser ainda não atingiram o equilíbrio almejado. 

Os resultados conduzem à reflexão de que a utilização conjunta dos dois 

protocolos provavelmente irá potencializar seus efeitos, sugerindo assim um novo 

estudo. 
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AAPPÊÊNNDDIICCEESS  



APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Pedimos a sua autorização para participar da pesquisa realizada pela dentista 
Natalie Kelner do Mestrado da Universidade Federal de Pernambuco. O tratamento 
do câncer pode causar algumas feridas que doem dentro da boca, por isso esse 
trabalho vai se propor a tentar fazer com que essas feridas não apareçam.  

Para tentar isso vamos separar os pacientes da pesquisa em dois grupos. Um 
grupo irá receber uma luz vermelha (Laser), que não dói dentro da boca durante 
alguns segundos e em vários locais da boca. O outro grupo irá receber a clorexidina, 
um remédio para fazer bochechos todos os dias. Os dois grupos irão receber 
orientações de como limpar a boca e como manter a saúde da boca . Para participar 
dessa pesquisa os pacientes vão ter que passar pela dentista que está fazendo a 
pesquisa três vezes por semana e mais os dias da orientação de higiene para que 
ela possa ver, juntamente com outras doutoras, se o remédio ou a luz está 
melhorando as feridas da boca.  

Acreditamos que essa pesquisa trará para o paciente a vantagem de o 
mesmo não desenvolver as feridas ou de diminuir a dor conseqüente dessas feridas 
da boca e ao mesmo tempo ajudando a provar que essa luz (o Laser) ou remédio 
são capazes de diminuir o risco de infecções e melhorar a qualidade de vida dos 
pacientes com câncer.  

Todo paciente terá o direito a perguntas e respostas em qualquer momento, 
assim como retirar o consentimento dado sem nenhum dano para ele. Também não 
haverá custos de sua parte. Não serão divulgados dados de identificação dos 
voluntários envolvidos no presente trabalho, pois temos compromisso quanto a essa 
identificação. O pesquisador responsável compromete-se a parar a pesquisa em 
caso de riscos ou danos ao paciente, como no caso de alergia a medicação utilizada 
(clorexidina), ou o Laser comprometer os olhos do paciente, se os óculos de 
proteção não forem utilizados.  

Caso os pacientes venham a apresentar a ferida, eles serão tratados de 
acordo com o tratamento do Hospital do Câncer de Pernambuco. 
Declaro que li e entendi o texto acima e permito a utilização dos dados obtidos na 
pesquisa para fazer este trabalho. 
 
Paciente           Nome: _____________________________ Ass: ________________ 
 
Pesquisadora   Nome: _____________________________ Ass: ________________ 
 
Testemunha 1  Nome: _____________________________ Ass: ________________ 
 
Testemunha 2  Nome: _____________________________ Ass: ________________ 
 
 
Recife, _____/______/______. 
 
 
 
                                 __________________________________ 

Natalie Kelner 
 



APÊNDICE B- FICHA CLÍNICA DO PACIENTE 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO 

REAL HOSPITAL PORTUGUÊS 
 
 

NOME: _____________________________________________________________ 

RG: __________________   Órgão Expeditor: ________________ 

Endereço: __________________________________________________________ 

Telefone Residencial: _________________   Celular: ________________________ 

Idade: ___________   Data de Nascimento: ___/___/_____  

Cor: __________   Sexo: _____________   Estado Civil: ______________________ 

Filiação: ____________________________________________________________ 

               ____________________________________________________________ 

Profissão: ___________________________________________________________  

Endereço e telefone do trabalho: _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Naturalidade: ________________________ 

Telefone de parente ou pessoa amiga com quem se possa comunicar em caso de 

necessidade: ________________________________________________________ 

Hábitos:  (   ) Tabagista     (   ) Etilista      Tempo: ____anos 

Doenças: (   ) cardiovasculares  (   ) pulmonar  (   ) hipertensão  (   ) diabetes 

Saúde bucal: (   ) restos radiculares  (   ) cáries  (   ) gengivite   (   ) tártaros  

                      (   ) amalgama   (   ) mucosa alterada 

Tipo Histológico do Tumor:__________________TNM:___________ 

Localização: ____________________________________________ 

Tempo de Evolução: ___________ Terapêutica empregada: (   ) RxT  (   ) QT (   ) CI    

Protocolo: Drogas quimioterápicas: _______________________________________ 

                  Quantidade de Gys: __________________________________________ 

Condição de saúde geral:  (   ) boa   (   ) regular  (   ) ruim  

Condição de saúde bucal:  (   ) boa   (   ) regular  (   ) ruim 

 

Data do Exame: ____/____/_____  Nome do examinador: _____________________ 

 

Assinatura: __________________________________ 



Paciente: _________________________________________________________ 

Área de localização do tumor: _________________________________________ 

 

       Pontos de aplicação 

 
 
 
 
Consultas 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Pré tratamento (data) Sim Não 
1ª aplicação   
2ª aplicação   
3ª aplicação   
Trans tratamento (data)   
4ª aplicação   
5ª aplicação   
6ª aplicação   
7ª aplicação   
8ª aplicação   
9ª aplicação   
10ª aplicação   
11ª aplicação   
12ª aplicação   
13ª aplicação   
14ª aplicação   
15ª aplicação   
16ª aplicação   
17ª aplicação   
18ª aplicação   
19ª aplicação   
20ª aplicação   
21ª aplicação   



APÊNDICE C- FICHA DE AVALIAÇÃO 
 

Paciente:  ________________________________________________________ 

Localização do tumor: _______________________________________________ 

Aspectos Clínicos 

Graduação 
da mucosite E.O.I. 1ª 

semana 
2ª 
semana 

3ª 
semana 

4ª 
semana 

5ª 
semana 

6ª 
semana 

7ª 
semana 

 
Grau 0 
 

        

Grau I 
 

        

Grau II 
 

        

Grau III 
 

        

Grau IV 
 

        

 

Aspectos Funcionais/Dor 

Graduação 
da mucosite E.O.I. 1ª 

semana 
2ª 
semana 

3ª 
semana 

4ª 
semana 

5ª 
semana 

6ª 
semana 

7ª 
semana 

 
Grau 0 
 

        

Grau I 
 

        

Grau II 
 

        

Grau III 
 

        

Grau IV 
 

        

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sandoval et al. (2003) 

Avaliador (a): ____________________________________________________ 

Datas:______/______/_______  ______/______/______    ______/______/_______    

Datas:______/______/_______  ______/______/______    ______/______/_______    

Datas:______/______/_______  ______/______/______    ______/______/_______    

Graus da mucosite 
Pontuação 
da  mucosite 0 I II III IV 

 
Parâmetros 
clínicos 
 

 
Nenhuma 
alteração 

Aspecto 
esbranquiçado 

 
Eritema 

 
Camada 
branca 

 
Úlceras 

Prejuízo 
funcional 
 

Nenhum 
sintoma 

Pouco dolorido Dor leve/ 
pode ingerir 
sólidos 

Não pode 
ingerir sólidos/ 
líquidos 

Requer 
suporte 
nutricional 

Escala 1

 
Escala 2  



APÊNDICE D – DADOS DOS PACIENTES 

Nº Sexo Idade Localização do tumor Rxt Qt M.clinica M.funcional Semana Protocolo
1 M 72 Orofaringe 7000   II 0 5 sem Laser 
2 M 64 Orofaringe 7000   II I 4 sem Laser 
3 M 52 Base de língua 7000   II I 7 sem Clorex 
4 M 56 Assoalho de boca 7000   0 0   Clorex 
5 M 86 Parótida 6120   I 0 7 sem Laser 
6 M 77 Fossas nasais metástase 6000   0 0   Laser 
7 M 69 Laringe 7000 S 0 0   Laser 
8 M 60 Orofaringe 7020 S 0 0   Clorex 
9 M 76 Supraglote 7020   0 0   Clorex 
10 M 73 Laringe c/ metástase 5200   0 0   Laser 
11 M 58 Lábio inferior 6000   II 0 4 sem Laser 
12 M 64 Hipofaringe 7000 S IV III 3 sem Clorex 
13 M 67 Língua 7020   IV III 4 sem Clorex 
14 M 57 Rinofaringe 7020 S 0 0   Clorex 
15 M 42 Rinofaringe 7000 S 0 0   Laser 
16 F 47 Maxila   6480   0 0   Laser 
17 M 49  Região retromolar D 7200   II 0 5 sem Clorex 
18 M 56 Orofaringe metástase 7020   II 0 7 sem Clorex 
19 M 41 Seio piriforme metástase 7000   0 0   Clorex 
20 M 37 Língua 5400   IV II  6 sem Clorex 
21 M 44 Assoalho de boca 7020   IV III 5 sem Laser 
22 M 70 Orofaringe metástase 7000   I I 7 sem Clorex 
23 M 43 Loja amigdaliana E 7020   0 0   Laser 
24 F 52 Rinofaringe 5000   0 0   Clorex 
25 M 43 Linfoma (cervical) 3600 S II 0 5 sem Clorex 
26 M 62 Palato mole 7000   IV III 2 sem Laser 
27 F 39 Rebordo gengival 7000 S 0 0   Clorex 
28 M 63 Parótida E 6120   0 0   Laser 
29 M 65 Seio piriforme metástase  7000 S 0 0   Laser 
30 M 27 Amigdala D metástase 7000 S IV III 3 sem Laser 
31 F 72 Língua e assoalho bucal 6000   0 0   Laser 
32 M 62 Palato duro op 6000   0 II 5 sem Clorex 
33 M 56 Orofaringe 7000   IV III 3 sem Clorex 
34 M 61 Loja amigdaliana   7000 S IV 0 3 sem Laser 
35 M 60 Língua+assoalho op 6120   0 0   Laser 
36 M 57 Língua  7000   0 0   Laser 
37 M 49 Meta cervical D 5000   II 0 5 sem Clorex 
38 M 68 Base de língua 7020   0 0   Clorex 
39 M 81 Língua e assoalho bucal 7020   II 0 3 sem Clorex 
40 M 80 Língua op metástase 6000   IV II 3 sem  Laser 
41 M 57 Septo nasal metástase 6120   IV III 4 sem Clorex 
42 M 71 Loja amigdaliana D 7000   IV 0 5 sem Clorex 
43 M 73 Seio piriforme D 6800   I 0 4 sem Laser 
44 M 51 Supraglote/epiglote 7000   II II 4 sem Laser 
45 M 38 Palato mole metástase  7020   0 0   Clorex 
46 M 81 Base língua 6840   0 0   Laser 
47 M 56 Laringe 6120   0 0   Clorex 
48 M 79 Palato mole metástase 7000 S 0 0   Laser 
49 M 53 Hipofaringe metástase 4400    0 0   Laser 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-ausência de mucosite ao final do Figura 4-ausência de mucosite

Figura 5- mucosite grau I (aspecto Figura 6- mucosite grau II (eritema)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7- mucosite grau III Figura 8- mucosite grau III

Figura 9- mucosite grau IV (ulcerações) Figura 10- mucosite grau IV
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