
 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO 
(Hospital Real Militar e Ultramar-1769) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÊNNIA PEREIRA MARINHO DOS SANTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A IMPORTÂNCIA DA LASERTERAPIA NA PREVENÇÃO DA MUCOSITE ORAL EM PACIENTES 

ONCOLÓGICOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIO DE JANEIRO 

2022 



KÊNNIA PEREIRA MARINHO DOS SANTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A IMPORTÂNCIA DA LASERTERAPIA NA PREVENÇÃO DA MUCOSITE ORAL EM PACIENTES 

ONCOLÓGICOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso/Residência 

apresentado ao Hospital Central do Exército 

como requisito parcial para a conclusão do 

conclusão do Programa de Residência 

Multiprofissional em Oncologia. 

Orientador: Prof. /MSc Ana Clara Serrão 

Edom 

 
 
 
 
 
 

RIO DE JANEIRO 

2022 



 
 
 
 
 
 

Data 

 
 
 
 
 
 

Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOGAÇÃO NA FONTE 

HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO 

 

 

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial deste 

trabalho. 

 
 
 

 
 
 
 
 

KÊNNIA PEREIRA MARINHO DOS SANTOS 

S237a Pereira Marinho dos Santos, Kênnia. 

A Importância da laserterapia na prevenção da mucosite oral em 

pacientes oncológicos: uma revisão sistemática. / Kênnia Pereira 

Marinho dos Santos. – Rio de Janeiro, 2022. 

35 f. 
Orientadora: MSc Ana Clara Serrão Edom. 
Trabalho de Conclusão de Curso (especialização) – Hospital Central do 

Exército, Residência Multiprofissional em Oncologia, Divisão de Ensino e 
Pesquisa, 2022 

Referências: f. 29-31/ 33-34 

1. LASERTERAPIA. 2. MUCOSITE. 3. PREVENÇÃO. I. Ana Clara 
Serrão Edom (Orientadora). II. Hospital Central do Exército. 

III.Título. 

CDD 610.72 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico esse trabalho à minha família, em 

especial a minha mãe Eliete e ao meu 

esposo Luiz Carlos, que muitas vezes se 

doaram e renunciaram aos seus sonhos, 

para que eu pudesse realizar os meus. 

Graças ao amor, apoio e dedicação, os 

obstáculos foram ultrapassados e vitórias 

foram conquistadas. Agradeço por toda a 

paciência e compreensão. 



 
 
 
 
 
 

 

AGRADECIMENTOS 
 
 

 
Agradeço a todo o curso da Residência Multiprofissional de Oncologia do Hospital  

Central do Exército (HCE), corpo docente e discente, a quem fico lisonjeada por dele ter feito  

parte. 

Agradeço a meu orientador Tenente Ana Clara Serrão Edom por todos os 

ensinamentos, palavras de incentivo, apoio, e dedicação ao longo da elaboração e conclusão 

do meu projeto final. 

Agradeço ao Tenente Coronel Henrique Leite por todo empenho e esforço 

incondicional prestados durante a residência, me dando a oportunidade de adquirir novos 

conhecimentos, e por todos os conselhos e paciência com a qual guiaram o meu aprendizado. 

Agradeço aos profissionais do setor de Odontologia do Hospital Central do Exército, 

por compartilharem comigo tantos momentos de descobertas e aprendizado, pelo ambiente 

amistoso no qual convivemos e pela troca de experiências que me permitiram apresentar 

melhor desempenho no meu processo de formação profissional. 

Agradeço a Larisse Miranda, minha dupla durante toda a residência, pela amizade, 

companheirismo e cumplicidade e toda a ajuda para que esse trabalho fosse concluído. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

“Não existe um caminho para a 

felicidade. A felicidade é o 

caminho”. 

(Mahatma Gandhi) 



RESUMO 

 

Pereira Marinho dos Santos, Kênnia. A importância da laserterapia na prevenção da 
mucosite oral em pacientes oncológicos: uma revisão sistemática. Rio de Janeiro, 2022. 35f. 
Trabalho de Conclusão de Residência – Hospital Central do Exército, Programa de Residência 
Multiprofissional em Oncologia. 

 

A mucosite oral é uma complicação inflamatória comum em pacientes submetidos ao 
tratamento oncológico, que se desenvolve pela utilização de drogas antineoplásicas ou devido 
à radioterapia de cabeça e pescoço. É inicialmente assintomática, porém evolui para dor e  
eritema e as lesões progridem para áreas de ulceração da mucosa, causando dor e limitação 
das funções orais normais; como alteração do paladar e dificuldade de deglutição. A 
laserterapia atua na prevenção das lesões, retardando o surgimento e diminuindo a 
severidade da mucosite oral. Por ter ação antiinflamatória, promove a analgesia, reparação 
tecidual e alívio da dor. O objetivo do presente trabalho é analisar através de estudos prévios 
e atuais, a importância da prevenção da mucosite oral com a laserterapia de baixa potência  
em pacientes oncológicos, através de uma revisão sistemática. A pesquisa bibliográfica foi  
realizada nas bases de dados eletrônicas Pubmed, Scielo, Lilacs, Medline e Cochrane Library.  
Foram selecionados estudos publicados entre janeiro de 2016 a janeiro de 2021. Os critérios  
de inclusão foram estudos em humanos sem predileção por sexo, idade e raça; estudos 
publicados em português e inglês e estudos em pacientes com câncer. Já os critérios de 
exclusão definidos foram estudos em animais, estudos in vitro, artigos não originais, revisões  
sistemáticas e metanálises. Os artigos duplicados foram retirados da amostra. Utilizando-se 
os critérios de inclusão e exclusão, foram encontrados nas bases de dados 26 artigos. Após a  
eliminação dos artigos duplicados atingiu-se um total de 17 artigos para análise dos resumos. 
A seguir, com a leitura dos resumos e dos títulos, excluíram-se 9 artigos que não condiziam 
com o objetivo do estudo, obtendo-se um total de 8 artigos para análise e leitura completa do 
texto. Concluiu-se que os estudos clínicos incluídos nesta revisão, comprovam que a 
laserterapia é eficaz na prevenção da mucosite oral nos grupos de pacientes que receberam 
quimioterapia e radioterapia de cabeça e pescoço. Porém, é necessário mais estudos 
empíricos e o estabelecimento de protocolos terapêuticos e sua padronização com ênfase na  
utilização do laser na prevenção da mucosite. 

Palavras-chave: Terapia a laser de baixa intensidade. Mucosite. Oncologia. Prevenção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 

 

Pereira Marinho dos Santos, Kenya. The importance of laser therapy in the prevention of oral  
mucositis in cancer patients: a systematic review. Rio de Janeiro, 2022. 35. Residency 
Completion Work – Army Central Hospital, Multiprofessional Residency Program in Oncology. 

 
Oral mucositis is a common inflammatory complication in patients undergoing cancer 
treatment, which develops through the use of antineoplastic drugs or due to head and neck 
radiotherapy. It is initially asymptomatic, but progresses to pain and erythema and the lesions 
progress to areas of mucosal ulceration, causing pain and limitation of normal oral functions; 
as taste alteration and swallowing difficulty. Laser therapy works to prevent lesions, delaying 
the onset and reducing the severity of oral mucositis. By having anti-inflammatory action, it 
promotes analgesia, tissue repair and pain relief. The objective of the present study is to 
analyze, through previous and current studies, the importance of preventing oral mucositis 
with low-level laser therapy in cancer patients, through a systematic review. The bibliographic 
research was carried out in the electronic databases Pubmed, Scielo, Lilacs, Medline and 
Cochrane Library. Studies published between January 2016 and January 2021 were selected.  
Inclusion criteria were studies in humans with no predilection for sex, age and race; studies 
published in Portuguese and English and studies in cancer patients. The exclusion criteria 
defined were animal studies, in vitro studies, non-original articles, systematic reviews and 
meta-analyses. Duplicate articles were removed from the sample. Using the inclusion and 
exclusion criteria, 26 articles were found in the databases. Using the inclusion and exclusion 
criteria, 26 articles were found in the databases. After the elimination of duplicate articles, a  
total of 17 articles were reached for analysis of abstracts. Then, after reading the abstracts 
and titles, 9 articles that did not match the objective of the study were excluded, resulting in  
a total of 8 articles for analysis and complete reading of the text. It was concluded that the 
clinical studies included in this review prove that laser therapy is effective in preventing oral  
mucositis in groups of patients who received head and neck chemotherapy and radiotherapy. 
However, further empirical studies and the establishment of therapeutic protocols and their 
standardization are needed, with emphasis on the use of laser in the prevention of mucositis. 

 

Keywords: Low-level laser therapy. mucositis. Oncology. Prevention. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 

Câncer é um termo que envolve mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas que 

têm em comum o crescimento anormal de células, que se dividem de forma descontrolada e 

tendem a ser muito agressivas, dando origem a novos tumores e com capacidade de invadir 

tecidos adjacentes ou órgãos à distância. Esse processo de disseminação para outras regiões 

do corpo é denominado metástase (INCA, 2021). 

As modalidades de tratamento das neoplasias malignas mais frequentemente 

utilizadas são a cirurgia, radioterapia, quimioterapia, transplante de medula óssea, 

imunoterapia e terapia alvo. A radioterapia e a quimioterapia não atuam especificamente no 

tecido que sofreu transformação maligna; além das células neoplásicas, atingem as células  

saudáveis. Em decorrência disso, ocorrem efeitos colaterais, vários deles na cavidade bucal; e 

dentre as diversas complicações envolvidas destaca-se a mucosite oral (Miranda; Queiroz; 

Freitas, 2016). 

A mucosite oral (MO) é uma inflamação da mucosa debilitante observada em pacientes 

oncológicos. São lesões recorrentes devido aos efeitos citotóxicos causadas pela utilização de 

drogas antineoplásicas, quando a cavidade oral está incluída nos campos de radiação e em 

pacientes em estágio pré transplante de medula óssea. Acometem tecidos não queratinizados 

da cavidade oral, principalmente, o ventre e a borda lateral da língua, o fundo do vestíbulo 

labial, o assoalho da boca e o palato mole. Estudos apontam que essa condição surge em 80% 

dos pacientes que recebem quimioterapia em altas doses e em até 100% dos pacientes que 

recebem radioterapia para câncer de cabeça e pescoço (OLIVEIRA, et al, 2020). 

Os primeiros sinais da MO incluem edema e eritema da mucosa, que podem evoluir  

para áreas de ulceração, aumentando a dor e a limitação das funções orais normais; como a 

disfagia e disgeusia, além da sensação de queimação e aumento da sensibilidade a alimentos  

quentes, condimentados ou ácidos. Em casos mais severos, pode ocorrer sangramento, 

necessidade de alimentação parenteral, perda de peso, administração de analgésicos, 

prolongamento do tempo de internação, interrupção do tratamento antineoplásico ou a dose 

da terapia pode ser alterada em sua intensidade; e aumento da mortalidade (LEITE, et. al,  

2015). 

A classificação mais utilizada para medir a intensidade e gravidade da mucosite oral é 

a preconizada pela Organização Mundial de Saúde (1979). De acordo com essa escala, a 
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mucosite é classificada em graus, onde 0 corresponde a ausência de sinais e sintomas; 1  

corresponde a mucosa com presença de dor e eritema, 2 é caracterizada pela presença de 

úlceras e alimentação sólida com dificuldade, 3 o paciente apresenta úlceras e só consegue 

ingerir líquidos; e 4 o paciente não consegue se alimentar. Os efeitos colaterais da mucosite, 

se não evitada e/ou não tratada pode prejudicar o controle do tumor ou o prognóstico do 

paciente (SPEZZIA, 2015; Torre, Alfaro, 2016). 

A laserterapia de baixa intensidade é uma das modalidades que vem ganhando espaço 

nos últimos anos, com evidências de melhora significativa na prevenção da MO, em virtude 

do comprimento de onda capaz de penetrar nos tecidos (LEITE, et. al, 2015; ARAUJO, et. al, 

2018). O laser que emite luz infravermelha (L2), pode ser utilizado com o objetivo terapêutico, 

apresentando maior capacidade de penetração nos tecidos e acelerando a cicatrização de 

lesões na mucosa oral. A luz vermelha visível (L1), tem menor poder de penetração nos  

tecidos, atua promovendo analgesia, retardando o surgimento e diminuindo a severidade da 

mucosite oral. Seguindo as normas de uso do aparelho de acordo com o fabricante, sendo 

utilizado por profissional habilitado para o seu manuseio e a colaboração do paciente, o laser  

será eficaz para o tratamento e prevenção da mucosite oral (Torre, Alfaro, 2016). 

Diante de estudos publicados sobre intervenções preventivas através do laser de baixa 

potência para mucosite oral em pacientes oncológicos, este presente trabalho tem como 

objetivo analisar estudos prévios e atuais sobre a importância da prevenção e os protocolos 

odontológicos da laserterapia no manejo da mucosite oral, através de uma revisão 

sistemática. 
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2 OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 
 

Analisar estudos prévios e atuais sobre a importância da prevenção da laserterapia no 

manejo da mucosite oral, através de uma Revisão Sistemática da Literatura. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

Avaliar a importância e eficácia da laserterapia na prevenção da mucosite oral em  

pacientes submetidos à quimioterapia, radioterapia de cabeça e pescoço e/ou transplante de 

células tronco hematopoiéticas. 
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RESUMO 

 

Introdução: A mucosite oral é uma lesão inflamatória comum em pacientes submetidos ao 

tratamento oncológico, em decorrência da quimioterapia ou devido à radioterapia de cabeça e 

pescoço. Inicialmente assintomática, evolui para dor e eritema, progredindo para áreas de  

ulceração da mucosa, com dor e limitação das funções orais normais, como alteração do paladar 

e dificuldade de deglutição. O laser de baixa intensidade possui ação antiinflamatória e atua na 

prevenção das lesões, retardando o surgimento e diminuindo a severidade da mucosite. 

Objetivo: analisar através de uma revisão sistemática, a importância da prevenção da mucosite 

oral com o laser de baixa potência em pacientes oncológicos. 

Metodologia: Realizou-se uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados Pubmed, Scielo, 

Lilacs, Medline e Cochrane Library, com estudos publicados entre janeiro de 2016 a janeiro de 

2021. Os critérios de inclusão foram texto completo livre, artigos em português e inglês, estudos 

em humanos e artigos originais, já os critérios de exclusão foram: estudos em animais, estudos 

in vitro, artigos não originais, revisões sistemáticas e metanálises. 

Resultados: Oito artigos foram selecionados para leitura completa do texto. Posteriormente foi 

realizada a avaliação crítica da qualidade metodológica e extração dos dados. 

Conclusão: A mucosite mostrou-se uma lesão recorrente em pacientes oncológicos e que 

influencia negativamente na qualidade de vida devido a seus efeitos colaterais. Verificou-se 

que os estudos clínicos afirmam que a laserterapia é eficaz na prevenção da mucosite oral. 

Porém, são necessários mais estudos empíricos para estabelecimento de protocolos terapêuticos 

com ênfase na utilização do laser na prevenção da mucosite oral. 

 
Palavras-chave: Terapia a laser de baixa intensidade. Mucosite. Oncologia. Prevenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Oral mucositis is a common inflammatory lesion in patients undergoing cancer 

treatment as a result of chemotherapy or head/neck radiotherapy. Asymptomatic at the 

beginning, it progresses to pain and erythema until areas of mucosal ulceration and limitation 

to normal oral functions, such as altered taste and difficulty in swallowing. 

Low level laser therapy having anti-inflammatory effects prevent lesions, delaying the onset 

and the severity of the mucositis. 

Objective: to analyze through systematic review, the importance of preventing oral mucositis 

utilizing low level laser therapy in patients undergoing cancer treatment. 

Methodology: A literature research was done in: Pubmed, Scielo, Lilacs, Medline, and 

Cochrane Library databases among studies published between January 2016 and January 2021. 

The inclusion criteria were: free full texts, original articles and studies in humans in the 

Portuguese and English languages. 

Results: eight articles were selected for complete reading. After, a critical evaluation of the 

methodological quality and data extraction was done. Mucositis proved itself to be a recurrent 

lesion among cancer treated patients that negatively impacts quality of life due to its side effects. 

Conclusion: the clinical studies point to the low level laser therapy as effective in the 

prevention of oral mucositis. However, more empirical studies are needed to establish 

therapeutic protocols for the use of the low level laser therapy in the prevention of oral  

mucositis. 

 
Keywords: Low-level laser therapy. Mucositis. Oncology. Prevention. 
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RESUMÉN 

 

Introducción: La mucositis oral es una lesión inflamatoria frecuente en pacientes sometidos a 

tratamiento oncológico como consecuencia de quimioterapia o radioterapia de cabeza y cuello. 

Inicialmente asintomático, progresa a dolor y eritema, progresando a áreas de ulceración de 

mucosas, con dolor y limitación de las funciones orales normales, como alteración del gusto y 

dificultad para tragar. El láser de baja potencia tiene acción antiinflamatoria y actúa previniendo 

lesiones, retrasando la aparición y disminuyendo la gravedad de la mucositis. 

Objetivo: analizar mediante una revisión sistemática, la importancia de la prevención de la 

mucositis oral con láser de baja intensidad en pacientes oncológicos. 

Metodología: Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Pubmed, Scielo, 

Lilacs, Medline y Cochrane Library, con estudios publicados entre enero de 2016 y enero de 

2021. Los criterios de inclusión fueron texto completo libre, artículos en portugués e inglés, 

estudios en humanos y artículos originales. 

Resultados: 8 artículos fueron seleccionados para lectura de texto completo. Posteriormente,  

se realizó una evaluación crítica de la calidad metodológica y extracción de datos. La mucositis 

demostró ser una lesión recurrente en pacientes oncológicos y que influye negativamente en la  

calidad de vida por sus efectos secundarios. 

Conclusión: se encontró que los estudios clínicos afirman que la terapia con láser es efectiva 

para prevenir la mucositis oral. Sin embargo, se necesitan más estudios empíricos para 

establecer protocolos terapéuticos con énfasis en el uso del láser en la prevención de la 

mucositis oral. 

 
Palabras clave: Terapia con láser de bajo nivel. Mucositis. Oncología. Prevención. 
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INTRODUÇÃO 

 

Câncer é um termo que envolve mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas que 

têm em comum o crescimento anormal de células, que se dividem de forma descontrolada e 

tendem a ser muito agressivas, dando origem a novos tumores e com capacidade de invadir 

tecidos adjacentes ou órgãos à distância. Esse processo de disseminação para outras regiões do 

corpo é denominado metástase1. 

As modalidades de tratamento das neoplasias malignas mais freqüentemente utilizadas 

são a cirurgia, radioterapia, quimioterapia, transplante de medula óssea, imunoterapia e terapia  

alvo. A radioterapia e a quimioterapia não atuam especificamente no tecido que sofreu 

transformação maligna; além das células neoplásicas, atingem as células saudáveis. Em 

decorrência disso, ocorrem efeitos colaterais, vários deles na cavidade bucal; e dentre as 

diversas complicações envolvidas, destaca-se a mucosite oral2. 

A mucosite oral (MO) é uma complicação inflamatória debilitante observada em 

pacientes oncológicos, que se desenvolve pela utilização de drogas antineoplásicas ou quando 

a cavidade oral está incluída nos campos de radiação. Essas lesões acometem, principalmente,  

o ventre e a borda lateral da língua, o fundo do vestíbulo labial, o assoalho da boca e o palato 

mole. Essa condição surge em 80% dos pacientes que recebem quimioterapia em altas doses e 

em até 100% dos pacientes que recebem radioterapia para câncer de cabeça e pescoço3. 

Os primeiros sinais da MO incluem edema e eritema da mucosa, que podem evoluir 

para áreas de ulceração, aumentando a dor e a limitação das funções orais normais; como a 

disfagia e disgeusia, além da sensação de queimação e aumento da sensibilidade a alimentos 

quentes, condimentados ou ácidos. Em casos mais severos, pode ocorrer sangramento, infecção 

local e sistêmica, necessidade de alimentação parenteral, perda de peso, administração de 

analgésicos, prolongamento do tempo de internação, interrupção do tratamento antineoplásico 

e aumento da mortalidade4. 

A laserterapia de baixa intensidade é uma das modalidades que vem ganhando espaço 

nos últimos anos, com evidências de melhora significativa na prevenção da MO, em virtude das 

baixas densidades de energia utilizadas e do comprimento de onda capaz de penetrar nos 

tecidos. Pode ser utilizada com o objetivo terapêutico, que visa acelerar a cicatrização de lesões 

na mucosa oral, ou preventiva, com o objetivo de alívio da dor, retardarem o surgimento e  

diminuir a severidade da mucosite oral. Por ter ação antiinflamatória, promove a analgesia, a 

reparação tecidual, manutenção da integridade da mucosa, inibe a proliferação das bactérias e 

estimula o crescimento e a regeneração celular, trazendo maior conforto e qualidade de vida ao 

paciente oncológico 4,5. 
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Diante de estudos publicados sobre intervenções preventivas através do laser de baixa  

potência para mucosite oral em pacientes oncológicos, este presente trabalho tem como objetivo 

analisar estudos prévios e atuais sobre a importância da prevenção e os protocolos 

odontológicos da laserterapia no manejo da mucosite oral, através de uma revisão sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura (RSL), realizada com estudos que 

evidenciaram a prevenção da mucosite oral com a utilização do laser de baixa potência em 

pacientes oncológicos. A construção da pergunta que norteia a pesquisa foi elaborada através 

do método PICO; onde P (paciente) corresponde a pacientes oncológicos, I (intervenção) 

corresponde ao tratamento antineoplásico, C (comparação) corresponde a laserterapia e O 

(resultado) corresponde a mucosite oral; logo, a pergunta norteadora da pesquisa corresponde: 

“Qual a importância da laserterapia na prevenção da mucosite oral em pacientes oncológicos”. 

Este estudo de revisão sistemática foi previamente cadastrado na base de Revisões “Centre for  

Reviews and Dissemination (PROSPERO) com número de Registro ID CRD42021295269”. 

Foi realizado um levantamento de artigos científicos no período de um mês nas 

seguintes bases de dados eletrônicas: Medline, Lilacs, Pubmed, SciELO, BVS e Cochrane 

Library no período de janeiro de 2016 a janeiro de 2021. Foram selecionados estudos dos 

últimos cinco anos, por se considerar uma fonte de literatura científica mais atual sobre o tema; 

e artigos com texto completo e de acesso livre. 

Para identificar os estudos incluídos para esta revisão, utilizou-se das seguintes 

palavras-chaves da lista de Descritores Medical Subject Headings (MeSH) e suas combinações: 

“Oncology”, “Clinical Oncology”, “Neoplasms”, “Low-Level Light Therapy”, “Oral 

Mucositis” e “Prevention”, interligados pelos operadores booleanos “AND” e “OR”. 

Os critérios de inclusão para a seleção dos títulos foram: estudos em humanos sem 

predileção por sexo, idade e raça; estudos publicados em português e inglês, e estudos em 

pacientes com câncer. Já os critérios de exclusão definidos foram estudos em animais, estudos 

in vitro, artigos não originais, revisões sistemáticas e metanálises. 

A revisão seguiu as diretrizes detalhadas no PRISMA (Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-analysis, com o objetivo de melhorar a qualidade das revisões 

sistemáticas e metanálises6. 

A análise de qualidade metodológica dos artigos foi realizada de acordo com o 

instrumento adaptado por Crombie em 1996, citado por Steele, Bialocerkowski e Grimmer 

(2003)7. 

Por se tratar de uma revisão sistemática e não envolver pesquisa com humanos, o 

presente estudo é isento de submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP). 
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RESULTADOS 

 
Em relação à seleção dos artigos, utilizando-se os critérios de inclusão, foram 

encontrados nas bases de dados 26 artigos, sendo: PubMed = 18, BVS = 07, Lilacs = 01 e 

Cochrane Library = 0, Scielo = 0. Após a eliminação de 9 artigos duplicados encontrados na  

mesma base e entre bases distintas, atingiu-se um total de 17 artigos para análise dos resumos. 

A seguir, com a leitura dos títulos e resumos excluíram-se 9 artigos que não condiziam com o 

objetivo do estudo, obtendo-se um total de 8 artigos para análise completa do texto. A Figura 1 

traz um fluxograma esquemático dessas etapas, conforme a recomendação PRISMA6. 

 
Figura 1. Fluxograma da seleção dos artigos conforme a recomendação Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). 

*Considere, se possível, relatar o número de registros identificados em cada banco de dados ou registro pesquisado (em vez do número total 

em todos os bancos de dados/registros). 

**Se foram usadas ferramentas de automação, indique quantos registros foram excluídos por um humano e quantos foram excluídos por 

ferramentas de automação. 

De: Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. A declaração PRISMA 2020: uma diretriz atualizada 

para relatar revisões sistemáticas. BMJ 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71. Para mais informações, visite: http://www.prisma-statement.org/  

http://www.prisma-statement.org/
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Para a avaliação crítica da qualidade dos artigos selecionados, foi utilizado um instrumento da  

versão adaptada de Crombie (1996), cit. por Steele, Bialocerkowski; Grimmer, 2003, que inclui 

dezesseis itens: 

 
Quadro 1 – Instrumento de avaliação crítica 

 

 

 
Foi alocado 1 ponto no preenchimento de cada item, caso presente, e 0 pontos quando ausente 

ou pouco claro. A pontuação máxima, indicativa de alta qualidade, foi de 16, com a pontuação 

mais baixa possível de zero. A qualidade metodológica de cada estudo foi posteriormente 

cotada como baixa (0-5 pontos), moderada (6-11 pontos), ou alta (12-16 pontos). Após análise 

da avaliação crítica da qualidade dos 8 artigos da revisão; quatro apresentaram alta qualidade, 

três apresentaram qualidade moderada e um apresentou baixa qualidade metodológica. 

A qualidade de cada artigo foi avaliada de acordo com os itens demonstrados: 
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Figura 2. Avaliação da qualidade dos artigos 
 

 

 

 

 
Os dados relevantes para o trabalho foram extraídos por dois revisores independentes, por meio 

de um formulário eletrônico padrão. Foram identificados os dados mais relevantes para o 

trabalho, contendo informações sobre autor, ano da publicação, título do artigo, tipo de estudo 

e resultado: 

 
Quadro 2 – Extração de dados 

 

 
AUTOR ANO TÍTULO TIPO DE ESTUDO RESULTADOS 

Martins et al 2019 Effect of 

photobiomodulation on 

the severity of oral 

mucositis and molecular 

changes in head and neck 

cancer patients undergoing 

radiotherapy: a study 

protocol for a cost- 

effectiveness randomized 

clinical trial. 

Ensaio clínico 

duplo-cego 

randomizado 

Este estudo amplia o conhecimento 

sobre a segurança e fortalece as 

evidências para o uso da terapia de 

fotobiomodulação. 
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Farias et al 2020 Impact of pandemic 

COVID-19 outbreak on 

oral mucositis preventive 

and treatment protocols: 

new perspectives for 

extraoral 

photobiomodulation 

therapy 

Artigo de 

protocolo 

O surto pandêmico de COVID-19 

trouxe novas perspectivas para o 

desenvolvimento de protocolos 

PBMT extraorais projetados para 

reduzir os riscos de transmissão de 

SARS-CoV-2 sem limitar seus 

benefícios no manejo de OM 

durante a radioterapia e 

quimioterapia para pacientes com 

câncer avançado. 

Kawashita et al 2020 Oral management 

strategies for radiotherapy 

of head and neck cancer 

Diretrizes de 

Prática Clínica em 

Oncologia da 

Rede Nacional 

Abrangente de 

Câncer (Diretrizes 

da NCCN) 

A terapia com laser de baixa 

potência foi sugerida para a 

prevenção da mucosite oral em 

pacientes submetidos à radioterapia 

sem quimioterapia concomitante. 

No entanto, o impacto da terapia a 

laser de baixa potência no 

comportamento do tumor e na 

resposta ao tratamento permanece 

obscuro. 

Bai et al 2019 Prevention effect of low- 

temperature atomization 

inhalation for radiation 

induced oral mucositis in 

patients with head and neck 

cancer undergoing 

radiotherapy. 

Pesquisa clínica Como outra opção, a terapia a laser 

de baixo nível (LLLT) foi 

recomendada para a prevenção de 

OM 
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Moskvin et al 2019 A brief literature review 

and own clinical 

experience in prophylaxis 

of oral mucositis in 

children using low level 

laser therapy 

Pesquisa clínica A experiência desse estudo mostra 

de forma convincente que a LLLT 

com o ajuste correto dos parâmetros 

da técnica permite excluir quase 

completamente o desenvolvimento 

de OM em crianças após a 

quimioterapia 

Cavalcanti et al 2018 Evaluation of Oral 

Mucositis Occurrence in 

Oncologic Patients under 

Antineoplastic Therapy 

Submitted to the Low- 

Level Laser Coadjuvant 

Therapy. 

Estudo transversal A LLLT tem se mostrado uma 

terapia essencial para essas lesões, 

por ser um método não invasivo e 

de baixo custo. 

Gavish et al 2021 Supportive care of cancer 

patients with a self-applied 

photobiomodulation 

device: a case series. 

Pesquisa clínica A terapia de PBM autoaplicada na 

clínica ou em casa foi considerada 

eficaz para resolver OM com rápido 

alívio da dor relacionada, bem como 

para acelerar a cicatrização em 

feridas que não cicatrizam no pós- 

operatório e dermatite, sem relatos 

de efeitos adversos eventos. 



25 
 

DISCUSSÃO 

 
A terapia a laser de baixa potência é usada atualmente para prevenir a mucosite oral  

(MO) induzida por várias terapias antineoplásicas. É um método de prevenção e tratamento não 

invasivo, onde a quantidade de energia aplicada no tecido é expressa em joules. A profundidade 

tecidual atingida pelo laser é proporcional as suas propriedades físicas como potência, 

comprimento de onda (L1 -vermelho e L2 - infravermelho) e tempo de exposição. Em caso de 

uso prévio ao aparecimento de lesões, é utilizado o laser vermelho, que age nas camadas mais 

superficiais da mucosa8. O laser utilizado nos estudos de Martins et al 2019, Cavalcanti et al 

2018 e Neves et al 2021 foi da marca MMOptics e estes seguiram o protocolo de 5 aplicações 

semanais com comprimento de onda de 660nm (laser vermelho) com aplicação pontual e 

perpendicular a mucosa por 10 segundos, em regiões anatômicas específicas. O feixe de laser 

não foi irradiado em uma lesão maligna ou próximo a um local cirúrgico. Apesar de terem 

utilizado o mesmo protocolo de laserterapia preventiva, os autores relatam em suas pesquisas, 

que poucos estudos com protocolos específicos foram realizados, pois existem muitas 

diversidades de manuseio do laser e assim ainda não há um consenso quanto a um protocolo 

padrão9, 10,11. 

Nesse contexto, Martins et al 2019, sugere que pesquisas devem ser conduzidas 

investigando os parâmetros ideais e a viabilidade clínica, pois o mecanismo de ação dessa  

terapia na cavidade oral afetada ainda não é completamente conhecido. O autor ressalta a 

importância de estudar os efeitos da terapia por fotobiomodulação (PBMT) nos mediadores 

inflamatórios para que haja um protocolo e uma diretriz de segurança que possam ser 

estabelecidos e propostos9. 

A mucosite oral é o efeito colateral mais fortemente associado ao tratamento oncológico 

quando envolve quimioterapia e radioterapia concomitante; sendo estas as modalidades de 

terapia mais freqüentemente utilizadas em cânceres de cabeça e pescoço. Esta condição ocorre 

não somente em decorrência de tumores sólidos, mas sabe-se que o aparecimento de lesões 

desta natureza na cavidade oral, também está relacionado a neoplasias de origem hematológica, 

como as leucemias e na quimioterapia em altas doses para o transplante de células tronco 

hematopoiéticas; onde o desenvolvimento das lesões está diretamente relacionado ao tipo de 

fármaco utilizado na quimioterapia8. 

Entretanto, observa-se que estas também podem surgir através do quimioterápico usado 

no tratamento de tumores ósseos, como citou em seu estudo Neves et al 2021, que pesquisou o 

efeito do Metotrexato (MTX) em altas doses para o tratamento de osteossarcoma não 
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metastático em pacientes infanto-juvenis e a eficácia da laserterapia profilática para avaliar a 

incidência e gravidade da mucosite. O autor relata que o medicamento é altamente tóxico para  

o organismo e favorece o aparecimento das lesões. Foi comprovado nesse estudo que a maioria 

dos pacientes que apresentaram mucosite oral grave (graus III e IV), durante a infusão do 

Metotrexato, não realizaram o laser preventivo; em contrapartida constatou-se estatisticamente 

uma redução considerável na quantidade de internações por mucosite nos pacientes que fizeram 

a terapia com laser. Logo, o laser mostrou-se uma terapia importante e eficaz na redução e 

prevenção da severidade da MO grave e de seus efeitos negativos no tratamento oncológico,  

quando o paciente é submetido a altas doses de MTX11. 

Em relação a radioterapia, quando a cavidade oral está incluída nos campos de radiação, 

ocorre o aparecimento de efeitos adversos agudos que incluem além da mucosite, xerostomia e 

perda do paladar. As lesões de mucosite ocorrem em tecidos não queratinizados da mucosa oral 

e a permanência das úlceras expostas associadas à condição de imunossupressão do paciente; 

onde a flora microbiana da cavidade oral é alterada e com a diminuição do fluxo salivar; ocorre 

o desenvolvimento de infecções oportunistas, dentre elas as mais comuns a candidíase oral e o 

herpes bucal. Devido a isso, é de extrema importância a implementação de estratégias de 

manejo oral antes, durante e após a radioterapia12. 

Segundo Kawashita et al 2020, essas estratégias incluem um regime definido de higiene 

bucal preventiva, que inclui procedimentos de higiene oral, uso de fio dental e de enxaguantes 

bucais leves. Mesmo que esses métodos não previnam a mucosite ou afetem a gravidade das 

lesões, podem contribuir para uma melhor adesão ao tratamento, diminuindo o risco de 

infecções. De acordo com o autor, a gravidade clínica da Mucosite oral está diretamente 

relacionada à dose de radiação administrada e que a maioria dos pacientes que recebem mais 

de 50 Gy na cavidade bucal desenvolve mucosite oral ulcerativa grave; que tendem a regredir 

em aproximadamente 2–4 semanas após a última fração da radioterapia. Em seu estudo, a  

terapia com laser de baixa potência foi sugerida para a prevenção dessa condição em pacientes 

submetidos à radioterapia sem quimioterapia concomitante. No entanto, o autor afirma que o 

impacto da terapia a laser de baixa intensidade no comportamento do tumor e na resposta ao 

tratamento permanece obscuro13. 

De acordo com Cavalcanti et al 2018, pesquisas têm relatado os efeitos benéficos da 

laserterapia, sendo a abordagem profilática mais eficaz do que o tratamento após o 

aparecimento dos sintomas. Em seu estudo, as lesões apresentaram remissão em 7 dias ou sem 

recidiva, o que comprovou a eficácia do laser na prevenção e tratamento da MO e sua 
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importância como método adjuvante adicional na rotina de pacientes em tratamento 

oncológico10. 

Diante do trabalho realizado, baseado em uma pergunta norteadora, os artigos que 

compuseram esse estudo associaram a qualidade de vida à condição de saúde bucal do paciente. 

Concomitante a laser profilaxia, os autores ressaltaram a importância do estabelecimento de 

estratégias preventivas e curativas voltadas para a saúde oral antes, durante e após o tratamento. 

Isso contribui para uma menor freqüência de interrupção da terapia oncológica, favorecendo o 

prognóstico e a chance de cura, visando à resolução e / ou minimização do desconforto dos 

pacientes. Visto que a mucosite oral não se restringe a uma única área de atuação profissional, 

é de suma importância à inclusão do cirurgião-dentista na equipe multiprofissional de 

oncologia, para o acompanhamento ao paciente em todos os estágios da doença. Na leitura dos 

artigos, observou-se que nos estudos de Kawashita et al (2020), Farias et al 2020, Moskvin et 

al 2019, Gavish et al 2021 e Bai et al 2019, as pesquisas poderiam apresentar mais indicadores  

clínicos e detalhes, como o número de pacientes e a terapia oncológica empregada (13,14,15,16,17). 

Em relação ao laser utilizado, informações como dosimetria, potência e forma de aplicação 

ficaram ocultas; assim como a escala de MO usada para verificar sua evolução e gravidade. Isso 

reforça a necessidade de mais estudos e pesquisas para o estabelecimento de protocolo padrão 

com ênfase na prevenção da Mucosite oral. 
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CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir que os estudos clínicos comprovaram que a laserterapia é eficaz na  

prevenção da mucosite oral nos grupos de pacientes que receberam quimioterapia e radioterapia 

de cabeça e pescoço. Apesar de relatos da falta de padronização e diversidade de protocolos, as 

respostas clínicas entre os grupos foram semelhantes, com efeitos favoráveis na cicatrização 

tecidual, com ação antiinflamatória e analgésica, impedindo a evolução da lesão para seus graus 

mais elevados. Além disso, é um método não invasivo e de baixo custo, promovendo a  

otimização do sistema médico, pois reduz a morbidade, o tempo de internação hospitalar e 

impede a interrupção do tratamento antineoplásico devido aos seus efeitos colaterais. Porém, é 

necessário que haja mais estudos empíricos a fim de estabelecer o melhor protocolo terapêutico 

para esta doença com ênfase na utilização da laserterapia preventiva. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Com o presente trabalhou observou-se que a quimioterapia e/ou radioterapia de 

cabeça e pescoço, principalmente quando ocorre de forma concomitante, causam lesões 

como a mucosite que afetam toda a cavidade oral do paciente. O laser é um instrumento que 

tem se mostrado eficaz na prevenção dessas lesões, além de ser de baixo custo e indolor.  

Percebemos que apesar da laserterapia ser utilizada há muitos anos e em várias áreas da  

saúde, existem poucos estudos e artigos científicos que abordam essa forma de prevenção. 

Observa-se ênfase em relação à abordagem terapêutica, que também é de extrema 

importância, porém a prevenção das lesões com o uso do laser profilático pode evitar o 

aparecimento dessas lesões e amenizar os sintomas em uma fase crítica que é o tratamento 

oncológico, onde o paciente encontra-se debilitado e com baixa imunidade. 

Para que o laser preventivo seja eficaz, é necessário que ocorra abordagem 

odontológica ao paciente antes que se inicie o tratamento oncológico. Sendo assim, os 

diversos setores que atuam no acompanhamento ao paciente oncológico, devem atuar de 

forma conjunta e realizar os encaminhamentos prévios, para que seja realizada adequação do 

meio bucal com retirada de possíveis focos de infecção e planejamento das sessões de 

laserterapia preventiva. 

As Instituições de ensino poderiam disponibilizar cursos de capacitação ou habilitação 

de laserterapia não só para os alunos, como também para os profissionais que ali atuam. Com 

profissionais capacitados no manejo do instrumento e com conhecimentos das suas 

propriedades físicas, o maior beneficiado será o paciente, trazendo maior qualidade de vida 

com o alívio dos sintomas. Isso também seria um incentivo para se realizar mais pesquisas na 

área, com estudos e pesquisas mais completas, com um bom número de participantes e 

dados, assim como a criação de protocolos padrão de utilização do laser na prevenção da 

mucosite oral. 

Com a residência consegui compreender e ter uma visão ampla da importância do laser 

na oncologia, nos seus benefícios não só no tratamento, assim como na prevenção. O objetivo 

foi buscar na Literatura evidências científicas que compravassem a eficácia da laserterapia na 

prevenção. Porém há poucos estudos na literatura, sendo necessárias mais pesquisas clínicas 

para comprovar cientificamente a eficácia do laser preventivo na mucosite. 
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