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RESUMO 

 

 

Rodrigues GHC. Avaliação da mucosite oral em pacientes que receberam terapia 
com laser de baixa potência pré-transplante de medula óssea [dissertação]. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015. 
 

A mucosite oral é um dos efeitos adversos mais frequente e debilitantes em 

pacientes submetidos ao transplante de medula óssea (TMO). O Laser de Baixa 

Potência (LBP) tem sido estabelecido como importante ferramenta na prevenção de 

mucosite, durante o condicionamento com quimioterapia de altas doses no TMO. No 

entanto, protocolos que suportam tais intervenções variam e os fatores de riscos 

para mucosite em pacientes com diferentes tipos de neoplasias e condicionamentos 

mesmo recebendo a prevenção com o LBP são ainda desconhecidos. Este trabalho 

teve como objetivo avaliar a prevalência de mucosite, sua relação com os 

parâmetros clínicos e fatores preditivos em pacientes submetidos ao TMO e que 

receberam a prevenção com LBP. Foi realizada uma análise retrospectiva de 374 

pacientes consecutivos que foram submetidos ao TMO no A.C. Camargo Cancer 

Center, entre o período de janeiro de 2006 a janeiro de 2013. Todos os pacientes 

receberam profilaxia para mucosite oral com LBP, utilizando protocolo único, desde 

o primeiro dia do condicionamento até o D+2 (2 dias após a infusão da medula 

óssea). Os pacientes continuaram a receber o LBP nos casos de mucosite oral ≥ 

grau 2 até a remissão completa das lesões. Os dados clínicos como neutropenia 

febril, dor em boca, uso de alimentação parenteral e o uso de morfina foram 

coletados diariamente através dos prontuários dos pacientes desde o primeiro dia de 

internação até a alta hospitalar. As variáveis clínicas como idade, peso e função 

renal foram coletadas no dia da internação para o condicionamento. Dos 374 

pacientes selecionados para este estudo, 37 (9%) pacientes foram excluídos, 

totalizando assim, 337 pacientes. Destes, 43 (12,76%) não apresentaram mucosite, 

166 (49,25%) manifestaram mucosite grau 1, 84 (24,93%) grau 2, 32 (9,50%) grau 3 

e 12 (3,56%) grau 4. Os pacientes com mucosite grau  2, apresentaram uma média 

de 1,4 dias de dor em boca comparado com 9,2 dias nos pacientes com mucosite  

3 (p<0,0001). Em relação ao tempo de hospitalização, nos pacientes com mucosite 

grau  2, a média foi de 27,16 dias comparado com 36,07 nos com mucosite grau  



 

 

 

3 (p<0,0001). Através do modelo de regressão logística, observou-se que a cada 

aumento em uma unidade de creatinina a chance de ocorrer mucosite grau  3 foi 

4,3 vezes maior (RC= 4,37; 95% IC: 1,68 – 11,32; p=0,0024). Além disso, os 

pacientes submetidos ao transplante alogênico apresentaram cerca de 5,97 vezes 

mais chance de apresentar mucosite grau  3 comparado com os pacientes 

submetidos ao transplante autólogo (RC= 5,97; 95% IC: 3,02 – 11,99; p<0,001). O 

estudo concluiu que a incidência e intensidade da mucosite oral severa foi baixa nos 

pacientes submetidos ao TMO, provavelmente devido à profilaxia com o LBP. Além 

disso, quanto maior a severidade da mucosite oral, maior o tempo de dor em boca, 

uso de alimentação parenteral, uso de morfina e período de internação. O 

transplante alogênico e o aumento no nível sérico de creatinina foram considerados 

fatores de risco para ocorrência de mucosite oral severa. Novos estudos são 

necessários para definir protocolos específicos para o LBP nestes pacientes com 

maior risco para o desenvolvimento de mucosite severa. 

 

Palavras-chave: Transplante de medula óssea. Mucosite oral. Laser de baixa 

potência. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Rodrigues GHC. Evaluation of oral mucositis in patients undergoing hematopoietic 
stem cell transplantation associated with prophylactic laser therapy [dissertation] São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015. 
 

Oral mucositis is one of the most common and debilitating adverse events in 

patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). Prophylactic 

Low-level laser therapy (LLLT) is believed to improve mucositis outcomes. However, 

protocols that support such intervention vary and risk factors for mucositis in patients 

with different types of neoplasms and conditioning protocols are still unknown. This 

retrospective study aimed to assess the mucositis incidence, its relationship with 

clinical parameters and predictive factors in 337 consecutive patients following HSCT 

and receiving prophylactic LLLT. All patients received prophylactic LLLT and the 

applications were performed daily from the beginning of the conditioning regimen up 

     y +2  T                                   T                            ≥ 2       

complete remission of the lesions. Mucositis severity was assessed daily using a 

validated scale since the beginning of conditioning until hospital discharge. Analyses 

examined the relationship between worst mucositis grade and clinical outcomes, 

including days with oral pain, days of total parenteral nutrition, days of LLLT, days 

with neutropenic fever and inpatient days. The clinical variables such as age, weight 

and renal function data were collected at the day of admission for conditioning. Of 

337 patients, 43 (12.76%) presented no mucositis, 166 (49.25%) showed mucositis 

grade 1, 84 (24.93%) grade 2, 32 (9.50%) grade 3 and 12 (3.56 %) grade 4. Patients 

w                    ≤ 2, had on average 1.4 days of pain in the mouth compared 

w    9 2   y              w              ≥ 3 (  <0 0001)  R                       



 

 

 

            y             w                    ≤ 2              w   27.16 days 

            36 07    w                    ≥ 3 (p <0.0001). Univariate logistic 

regression analysis was performed to determine potential factors associated with 

grade III and IV mucositis. Renal dysfunction previous HSCT and allogeneic 

transplantation were considered the greatest risk for severe oral mucositis. The odds 

of severe oral mucositis increased over 4-fold for each unit increased of creatinine 

(OR= 4.37; 95% CI: 1.68 – 11.32; p=0.0024). In addition, patients undergoing 

allogeneic transplantation were 5 97              k  y               ≥ 3           

compared with patients undergoing autologous transplantation (OR = 5.97; 95% CI: 

3.02 to 11.99 p <0.001). The severe oral mucositis was not common in our 

transplantation scenario compared with as previously reported in literature, probably 

due to prophylactic LLLT. This justifies the importance of preventive measures. 

Further studies are needed to define specific protocols for LBP in these patients at 

higher risk for developing severe mucositis. 

 

 

 

Keywords: Hematopoietic stem cell transplantation. Oral Mucositis. Low-level laser 

therapy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O transplante de medula óssea (TMO) é o tratamento padrão para vários 

tumores hematológicos e linfáticos, assim como para alterações metabólicas e 

hematológicas não malignas, com impacto significante nos índices de sobrevida 

(Woo, 1993; Dodd et al., 2001).  

Apesar do intenso monitoramento dos pacientes durante o TMO, seja 

autólogo, onde as células provêm do próprio paciente, ou alogênico, no qual as 

células são retiradas de um doador vivo aparentado, não aparentado ou de cordão 

umbilical, complicações orais como mucosite oral, xerostomia, infecções 

bacterianas, infecções fúngicas, infecções virais e doença do enxerto contra o 

hospedeiro são comuns durante o tratamento, interferindo assim, no índice de cura e 

sobrevida dos pacientes (Bezinelli et al., 2014; Schubert; Correa, 2008; Elad et al., 

2006; Epstein et al., 2004; Kennedy et al., 2000; Rask et al., 1998). 

A mucosite oral é uma das complicações mais frequentes durante o TMO. 

Estima-se que 80% dos pacientes evoluem com esta complicação, o que leva a um 

aumento do risco de infecção, necessidade de nutrição parenteral, controle da dor 

com medicação intravenosa, prolongando o tempo de internação com impacto no 

custo hospitalar (Scully et al., 2006; Rubenstein et al., 2004; Sonis et al., 2001). 

Apesar de bastante discutido na literatura, o tratamento da mucosite é um 

assunto ainda com resultados bastante conflitantes. Autores sugerem varias terapias 

com diferentes protocolos como o uso de agentes antimicrobianos tópicos (Elad; 

Thierer, 2015; Hong et al., 2010), vitaminas (Sugita et al., 2012; Sung et al., 2007), 

fatores de crescimento (Nguyen et al., 2015; Raber-Durlacher et al., 2013; Ryu et al., 

2007), enxagüatórios bucais (Saarilahti et al., 2002), higiene bucal (Yamagata et al., 

2012) e o Laser de Baixa Potência (LBP) (Basso et al., 2015; Lalla et al., 2014; 

Migliorati et al., 2013). 

A literatura mundial demonstra que o LBP está bem estabelecido e 

recomendado para diminuição da severidade da mucosite oral e controle da dor, 

atuando em caráter preventivo e curativo, durante o condicionamento com 

quimioterapia de altas doses no TMO (Wong; Wilder-Smith, 2002; Enwemeka et al., 

2004; Silva et al., 2011; Migliorati et al., 2013). Apesar disto, não há estudos que 
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avaliou fatores preditivos para mucosite em pacientes com diferentes tipos de 

neoplasias e condicionamentos mesmo realizando a prevenção com LBP. Saber a 

relação entre o tipo do transplante, a função renal, o peso, a idade e gênero do 

paciente é importante para estimar se um paciente será mais suscetível a apresentar 

mucosite oral. Sendo assim, o presente trabalho consistiu em identificar 

características individuais e também do tratamento na prevalência da mucosite oral. 

Bem como, correlacionar a mucosite com diversos efeitos clínicos como neutropenia 

febril, dor em boca, tempo de internação, uso de opióides e dieta enteral. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Mucosite Oral  

 

 

A mucosite oral é uma toxicidade relacionada à quimioterapia e à radioterapia, 

comumente observada em pacientes submetidos ao TMO. Consiste em uma 

inflamação da mucosa oral, que pode evoluir para úlceras dolorosas, causando 

dificuldade de mastigação e deglutição, predispondo o paciente à infecção 

secundária e bacteremia. Esta complicação tem um significativo impacto sobre o 

estado nutricional dos pacientes, além de ser um fator importante que determina o 

aumento na indicação de analgésicos opióides, a utilização de nutrição parenteral, o 

número de dias de hospitalização, e dos custos hospitalares (Sonis et al., 2001; 

Bezinelli et al., 2014). 

A fisiopatologia da mucosite não é plenamente compreendida. Alguns autores 

sugerem que as células epiteliais da mucosa oral têm rápida capacidade de crescer 

e se multiplicar, o que as torna mais susceptíveis aos efeitos da terapia citotóxica 

(Sonis, 2007; Hwang et al., 2005; Manakova et al., 2003). A quimioterapia pode 

interferir na maturidade e no crescimento de células epiteliais, provocando 

alterações no ciclo celular e até sua morte. Pacientes neutropênicos têm risco 

aumentado de infecções orais, o que geralmente ocorre quando a toxicidade indireta 

acontece nos tecidos estomatológicos (Jeddi et al., 2010). O mecanismo de 

mucosite oral mais conhecido e aceito na literatura foi descrito por Sonis (2004) que 

envolve cinco fases: iniciação, geração de mensagem, amplificação e sinalização, 

ulceração e cicatrização. A iniciação é caracterizada por danos irreversíveis e 

reversíveis diretamente ao DNA, de geração e ativação de outras vias que são 

independentes de espécies reativas de oxigênio. Durante a fase de geração de 

mensagem, os fatores de transcrição, como o NF-kB, são ativados para regular um 

certo número de genes no endotélio, fibroblastos, macrófagos e epitélio, resultando 

na produção de proteínas de mensagens e de proteínas efetoras, tais como 

citoquinas inflamatórias e enzimas, resultando na apoptose e lesão tecidual, assim 

como uma série de acontecimentos de feedback biologicamente mediadas causando 

uma ampliação da lesão. Toda está atividade leva a destruição da integridade do 
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epitélio causando a ulceração, umas das fases mais sintomáticas. Pode ocorrer 

colonização de bactérias, causando bacteremias e sépsis. A última fase, a 

cicatrização, processo esse biologicamente dinâmico, onde as células epiteliais sob 

o controle de sinais que são secretadas pela matriz extracelular, migram, cresce e se 

diferenciam para formar uma ferida. Estes sinais são então regulados para evitar a 

hiperplasia. Com o processo de cicatrização os sintomas começam a diminuir 

(Figura 2.1). 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 - Fisiopatologia da mucosite (Iniciação, Sinalização, Amplificação, Ulceração e 
Cicatrização). Adaptação de Sonis 2004. 
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Clinicamente, a mucosite oral se apresenta como eritema, ardência e em 

estágios mais avançados ulceração com presença de sangramento, comprometendo 

lábios, língua, mucosas, palato mole e orofaringe, interferindo na qualidade da saliva 

e voz, dor, dificuldade de deglutir, podendo levar o paciente até mesmo a 

incapacidade de se alimentar (Sonis, 2011). A incidência e evolução da mucosite 

oral quimio-induzida dependem do tipo, dose de quimioterapia e da resposta 

individual do paciente ao protocolo utilizado. Geralmente, os primeiros sinais 

aparecem em média no sétimo ao décimo dia após o inicio da quimioterapia, 

persistindo por 10 a 14 dias (Vagliano et al., 2011; Sonis, 2004; Barker, 1999). 

Diversas escalas para avaliação das manifestações clínicas da mucosite oral 

são descritas na literatura, sendo as mais utilizadas a da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), National Cancer Institute (NCI) e a do Radiation Therapy Oncology 

Group (RTOG). Segundo a OMS, a mucosite oral é classificada de acordo com as 

características clínicas da lesão e aspectos funcionais do paciente como: mucosite 

grau 0, onde não há nenhuma alteração na mucosa oral; mucosite grau I, presença 

de eritema; mucosite grau II, presença de eritema e lesões ulceradas, com aceitação 

de dieta sólida via oral; mucosite grau III, eritema e lesões ulceradas, com aceitação 

de apenas dieta líquida via oral; mucosite grau IV, eritema e lesões ulceradas, 

paciente não consegue se alimentar via oral (Parulekar et al., 1998). Esta escala é 

considerada de fácil aplicabilidade (Sonis, 2004).  

 Diversos agentes citotóxicos têm sido relacionados ao desenvolvimento de 

mucosite oral e gastrointetinal, das quais podemos citar os agentes antimetabólicos 

como a mercaptopurinan, a citarabina, os agentes alquilantes como o melfalano e o 

bussulfano, os substratos derivados de plantas como o etoposídeo, além do 5FU em 

altas doses (Migliorati et al., 2006; Rapidis et al., 2006; Dodd et al., 1999). O uso de 

metrotexato, fluorouracil, doxorrubicina, dactinomicina, bleomicina, destaca-se por 

permanecerem uma maior ocorrência de mucosite oral, e a associação com 

floxuridina, mitomicina, vincristina e vinorelbina potencializa a severidade da 

mucosite oral (Rapidis et al., 2006). Nos condicionamentos pré-TMO, estudos 

observaram que a severidade da mucosite oral está relacionada ao uso de 

esquemas de quimioterapia como melfalano em altas doses, BUCY (bussulfano e 

ciclosfosfamida) e BEAM (Carmustina, Citarabina, Etoposídeo e Melfalano), 
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associado com irradiação de corpo total (McCann et al., 2009; Blijlevens et al., 2008; 

Wardley et al., 2000). 

Com o objetivo de avaliar os resultado clínicos e econômicos em paciente 

submetidos ao TMO em relação à mucosite oral, Sonis et al. (2001) realizaram um 

estudo com 92 pacientes de oito centros. Os pacientes foram avaliados desde o 

primeiro dia de condicionamento até o D+28. Foram examinados a relação entre os 

escores de mucosite oral e os dias com febre (temperatura corporal> 38,0º C), a 

ocorrência de infecção significativa, dias de nutrição parenteral total e dias de 

narcótico injetável (todos com mais de 28 dias) , dias de internação hospitalar (mais 

de 60 dias), taxas hospitalares totais para a admissão índice e status vital em 100 

dias. Os escores de mucosite oral foram estatisticamente significantes (p <0,05) 

correlacionado com todos os desfechos de interesse, exceto dias com febre (p = 

0,21). Após o controle para o tipo de enxerto (autólogo X alogênico) e centro de 

estudo, um aumento de 1 ponto na pontuação da mucosite oral foi associado com 1 

dia adicional com febre (p <0,01), a 2,1 vezes aumento do risco de infecção 

significativa (p <0,01), 2,7 dias adicionais de nutrição parenteral total (p <0,0001), 

2,6 dias adicionais de terapia narcótico injetável (p <0,0001), 2,6 dias adicionais no 

hospital (p <0,01), 25.405 dolares em despesas hospitalares adicionais (p <0,0001), 

e um aumento de 3,9 vezes em 100 dias do risco de mortalidade (p <0,01). Quanto 

às despesas hospitalares, em média foram 42.749 dólares a mais entre os pacientes 

com evidência de ulceração em comparação com aqueles sem (p = 0,06). Estes 

autores concluíram que a mucosite oral está associada a resultados clínicos e 

econômicos significativamente piores nos paciente submetido ao TMO. 

Apesar de a mucosite oral vir sendo estudada durante anos, a prevenção e o 

tratamento desta complicação ainda são assuntos bastante desafiadores para as 

equipes multidisciplinares. Diversos métodos são descritos na literatura na tentativa 

de prevenir a mucosite como os agentes antimicrobianos tópicos (Elad; Thierer, 

2015; Hong et al., 2010), vitaminas (Sugita et al., 2012; Sung et al., 2007), fatores de 

crescimento (Nguyen et al., 2015; Raber-Durlacher et al., 2013; Ryu et al., 2007), 

enxaguatórios bucais (Saarilahti et al., 2002), higiene bucal (Yamagata et al., 2012) 

e o LBP (Basso et al., 2015; Lalla et al., 2014; Migliorati et al., 2013).  
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2.2 Fatores Preditivos para Mucosite em Pacientes Submetidos ao TMO  

 

 

 Existem poucos estudos na literatura avaliando os fatores de risco preditivos 

para a mucosite oral em paciente que são submetidos ao TMO. Grazziutti et al. 

(2006) estudaram 381 pacientes consecutivos com mieloma múltiplo e que 

receberam melfalano durante o regime de condicionamento. A dose de melfalano foi 

determinada em 200 mg/m2 de superfície corporal (ASC), sendo reduzida para 140 

mg/m2, quando creatinina sérica> 3 mg / dl. Foram incluídos no estudo, dados 

demográficos, níveis séricos de albumina e teste de função renal e hepática pré-

TMO, e dose (mg/Kg) de melfalano recebida. A vasta quantidade de valores de ASC 

resultou em doses variadas de melfalano (2,4-6,2 mg / kg). Como resultado, 75% 

dos pacientes desenvolveram mucosite oral, sendo 21% com graus severos. Os 

autores observaram que os fatores preditivos para mucosite intensa em várias 

análises de regressão logística foram o nível sérico de creatinina (odds ratio (OR) = 

1,581; intervalo de confiança de 95% (CI): 1,080-2,313; P = 0,018) e a dose de 

melfalano por mg/kg (OR = 1,595; 95 CI%: 1,065-2,389; P = 0,023). Um modelo de 

previsão da mucosite oral foi desenvolvido com base nessas variáveis. Concluíram 

que o calculo da dose pela ASC, resultou em doses variadas de melfalano, e que os 

pacientes com disfunção renal que estão programados para receber uma alta dose 

de melfalano têm o maior risco para mucosite intensa durante TMO, porém 

ressaltam que estudos farmacogenômicos e farmacocinéticos são necessários para 

entender melhor a variabilidade entre a exposição do melfalano e sua toxicidade. 

Repetto (2003) concluiu em seu estudo que as alterações fisiológicas associadas 

com o envelhecimento podem aumentar a susceptibilidade dos pacientes idosos à 

toxicidade da quimioterapia, sendo a Idade cronológica um fator de risco para 

toxicidade, como neutropenia e mucosite, assim, necessitando o idoso de uma maior 

atenção. Determinar os fatores específicos do paciente e do regime de 

condicionamento que predizem o risco de efeitos tóxico da quimioterapia seria 

clinicamente relevante. Segundo o autor o desenvolvimento de novos regimes de 

quimioterapia, com eficácia similar, mas com menos toxicidade em pacientes idosos 

deve ser uma prioridade para futuras pesquisas. De acordo com a literatura 
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estudada, não há nenhum estudo que avaliou os fatores de risco para mucosite oral 

em pacientes durante o TMO e que receberam a profilaxia oral com o LBP. 

 

 

2.3 Laserterapia em Pacientes Submetidos ao TMO  

 

 

A terapia com laser consiste em promover efeitos fotoquímicos, fotofísicos e 

fotobiológicos em células e tecidos, ou seja, a energia fornecida pelo laser é 

absorvida por fotorreceptores endógenos que quando ativados leva à estimulação 

ou inibição do metabolismo celular, dependendo da dose de energia da luz (Ribeiro 

et al., 2004). Na tentativa de demonstrar a ação do laser nas células, Karu (1998) 

desenvolveu um modelo onde  evidencia que absorção da luz laser é realizada pela 

mitocôndria a qual ativa o citocromo c oxidase, havendo então uma mudança de oxi-

redução, aumentando assim o ATP intracelular e Ca+, ocorrendo aumento na síntese 

de DNA e RNA, causando aumento na produção de fibroblastos (Figura 2.2).  
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LBP melhora a capacidade de reparação do tecido danificado, principalmente 

como resultado do aumento dos níveis de fatores de crescimento (Gao; Xing, 2009), 

a ativação de fibroblastos (Pereira et al., 2002) e células endoteliais (Chen et al., 

2008), e a proliferação de queratinócitos (Eduardo et al., 2007; Pellicioli et al. 2014). 

O LBP também tem um efeito analgésico que promove importante alívio da dor oral 

(Chow et al., 2011). No caso da mucosite oral, esse processo se torna importante, 

devido ao rápido processo da regeneração do epitélio da mucosa oral. Estudos têm 

demonstrado que a terapia com laser pode reduzir a severidade da mucosite oral e 

ha dor (Schubert et al. 2007; Nes; Posso, 2005; Campos et al., 2009; Eduardo et al., 

2009).  

 

Com o objetivo de avaliar a eficácia do LBP na prevenção de mucosite oral 

em pacientes submetidos ao TMO, Jaguar et al. (2007) compararam 24 pacientes 

que receberam a laserterapia profilática (Grupo L+) com 25 pacientes que não 

receberam terapia com laser (Grupo L-). No grupo que recebeu a terapia com laser, 

Figura 2.2 - Biologia celular do laser de baixa potência. Na- sódio. K- Potássio. DNA- Ácido 
desoxirribonucleico. RNA- ácido ribonucléico. H- Hidrogênio. ATP- Adenosina trifosfato. 
NAD- nicotinamida-adenina-dinucleotídeo. NADH- nicotinamida adenina dinucleótido 
hidreto. Adaptadação de Karu 1989.  

 



24 

 

 

as aplicações foram realizadas a partir do início do regime de condicionamento até o 

2º dia após a infusão da medula óssea. Todos os pacientes apresentaram algum 

grau de mucosite. No entanto, foi observada diferença significativa em relação ao 

número de dias que iniciou a mucosite oral (Grupo L- apresentou mucosite em 4,36 

dias enquanto o Grupo L+ apresentou em 6,12 dias). A terapia com laser também 

reduziu o número de dias de dor em boca, sendo 5,64 dias no Grupo L- e 2,45 dias 

no Grupo L+, e diminuiu o consumo de morfina. Os autores sugerem que a terapia 

com laser pode ser útil na prevenção de mucosite oral para pacientes submetidos ao 

TMO, além de uma melhorar a qualidade de vida do paciente. Entretanto, estudos 

randomizados controlados devem ser realizados para confirmar a real eficácia da 

terapia com laser.  

Eduardo et al. (2009) em um levantamento entre 2006 a 2007 avaliaram a 

incidência de mucosite oral em 30 pacientes submetidos ao TMO, que receberam 

laserterapia (660nm e 40mW) diariamente durante o condicionamento. Observaram 

que 33,4% dos pacientes apresentaram mucosite grau 1, 40% grau II, 23,3% grau III 

e 3,3% grau IV, nos dias críticos pós-transplante (D+5 e D+8), 63,3% dos pacientes 

tiveram mucosite grau I e 33,3% tiveram grau II, observando ausência de paciente 

com mucosite grau III ou IV durante o período. Assim como em outros estudos, os 

autores puderam demonstrar os efeitos benéficos da laserterapia na prevenção e 

controle da mucosite oral.  

Em um estudo fase III, randomizado, duplo-cego, placebo-controlado tendo 

como objetivo comparar a capacidade de dois diferentes laser de diodo GaAIAs de 

baixa potência, um com comprimento de onda de 650 nm e outro com 780 nm para 

prevenir a mucosite oral em pacientes que realizaram TMO e foram submetidos a 

condicionamento com quimioterapia ou quimioradioterapia. Setenta pacientes foram 

randomizados para um dos três grupos de tratamento: o laser de 650 nm, 780 nm ou 

placebo. Todos os pacientes receberam tratamento com laserterapia nas regiões da 

mucosa labial inferior, mucosa jugal direita, borda bilateral e ventre da língua e 

assoalho bucal com densidade de energia de 2 J/cm2. A laserterapia iniciou no 

primeiro dia de condicionamento e continuou até o segundo dia pós-transplante. Foi 

avaliado mucosite oral e dor nos dias 0, 4, 7, 11, 14, 18 e 21 pós-transplante. Os 

escores de mucosite oral variaram de 0 a 61. As pontuações dos pacientes com 

placebo foram maiores, em média, do que os escores dos pacientes que receberam 

laserterapia em quase todos os tempos de avaliação, significando mucosite severa 
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durante o curso do estudo. A média da pontuação de mucosite oral variou entre os 

grupos no dia 11 (placebo= 24,3 ±2,9; 650mn= 16,7± 2,9 e 780 nm= 20,6± 2,9) (p = 

0,06). Os autores puderam concluir que o LBP com comprimento de onda 650 nm 

reduz a gravidade da mucosite oral e os escores de dor, além de ser bem tolerada e 

nenhum evento adverso ter sido observado (Schubert et al., 2007). 

Para avaliar a eficiência de laser de hélio-neon (He-Ne) na prevenção de 

mucosite oral induzida por quimioterapia de altas doses antes de transplante 

autólogo de medula óssea, Cowen et al. (1997) avaliaram entre os anos de 1993 e 

1995, 30 pacientes consecutivos que receberam laser profilático e fizeram TMO. Os 

autores não adotaram como metodologia a comparação com um grupo controle. A 

quimioterapia consistiu em ciclofosfamida, 60 mg / kg por via intravenosa do dia D -5 

e D-4 em 27 casos, o melfalano 140 mg / kg via intravenosa no D-4, em três casos. 

Irradiação de corpo total consistiu de 12 Gy de dose em seis frações (4 Gy / dia por 

três dias). O laser He-Ne (632,8 nm, potência de 60 mW) foi aplicada diariamente a 

partir D-5 a D-1 em cinco locais anatômicos da mucosa oral. Exame oral foi realizado 

diariamente a partir D 0 até o D + 20. A mucosite foi marcada de acordo com um 

guia de exame oral, com uma escala de 16 escores, dos quais quatro foram 

avaliados pelos próprios pacientes. A média diária das pontuações de auto-

avaliação para a dor oral, capacidade de engolir e secura bucal foi medida. Um 

índice de mucosite diário e uma pontuação cumulativa de mucosite oral foram 

estabelecidos. Exigência de analgésicos e nutrição parenteral também foram 

avaliados. A pontuação cumulativa de mucosite oral foi significativamente reduzida 

entre os pacientes que receberam laserterapia preventiva (p = 0,04). A melhora do 

índice diário de mucosite em pacientes que receberam laserterapia também foi 

significativamente melhor (p <0,05) a partir de D+2 para D+7. Ocorrência e duração 

da mucosite oral grau III foram reduzidas em pacientes que receberam laserterapia 

preventiva (p = 0,01). As aplicações de laser reduz a dor em cavidade bucal, 

segundo avaliação dos próprios pacientes (p = 0,05) e os que receberam 

laserterapia preventiva necessitaram de menos morfina (p = 0,05). Xerostomia e 

capacidade de engolir foram melhor entre os pacientes que receberam laserterapia 

preventiva (p = 0,005 e p = 0,01, respectivamente). Requisito para a nutrição 

parenteral não foi reduzido. O tratamento com laser de He-Ne foi bem tolerado, 

viável em todos os casos, além de reduzir mucosite oral em pacientes que foram 

submetidos a condicionamentos com quimiorradioterapia de altas doses. 
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Em um estudo, vinte pacientes receberam laserterapia apenas em um dos 

lados da mucosa jugal na altura da linha média, o lado contralateral não recebeu 

laserterapia, servindo de controle. A gravidade da mucosite oral foi mensurada de 

acordo com duas escalas de mucosite oral a Oral Mucositis Index Scale (OMI-A e 

OMI-B) e a escala da Easterm Cooperative Oncology Group (ECOG) de toxicidade 

oral. A intensidade de dor foi avaliada através de uma escala visual analógica (VAS). 

Os escores cumulativos foram analisados entre os lados que receberam laserterapia 

e o lado placebo. Mucosite oral e escores de dor foram significativamente menores 

para o lado que recebeu laserterapia em relação ao lado placebo pela OMI-A e B (p 

<0,005) e VAS (p = 0,027). O tratamento com laseterapia foi bem tolerado e reduziu 

a gravidade da mucosite oral durante o condicionamento em pacientes que se 

submeteram ao TMO (Barasch et al., 1995). 

 Com o objetivo de descrever um protocolo de higiene bucal especializado, 

Eduardo et al. (2015) demonstraram os resultados clínicos após prevenção e 

tratamento mucosite oral que incluía a laserterapia para pacientes pediátricos 

submetidos a transplante. Os dados de morbidade por mucosite oral foram coletadas 

de 51 pacientes pediátricos de TMO tratados diariamente com LBP, seguido de 

protocolos de cuidados orais padrão. Todos os pacientes, inclusive bebês e 

crianças, aceitaram a higiene bucal diária e LBP. Eritema em mucosa oral foi 

observado em 80,0% dos pacientes, e o grau máximo de mucosite oral foi II 

seguindo a escala da OMS. Os pacientes que se submeteram a transplantes 

autólogos e HLA-haploidênticos mostraram mucosite oral com a menor gravidade. A 

frequência de irradiação de corpo total e prescrições de metotrexato foram maiores 

em adolescentes quando comparadas com crianças (p = 0,044), e os adolescentes 

também exibiram mucosite oral mais severa do que bebês e crianças. Observaram-

se bons resultados clínicos em pacientes que fizeram uso da terapia com LBP, 

principalmente no que diz respeito ao controle de severidade de mucosite oral e 

redução da dor na cavidade oral. Os autores puderam concluir que higiene bucal 

especializado, incluindo LBP, é viável e acessível para pacientes pediátricos de 

TMO, embora algumas adaptações na rotina de higiene bucal do paciente devam 

ser aprovadas com a ajuda dos pais / acompanhantes e equipe clínica. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Avaliar a incidência e intensidade de mucosite oral nos pacientes submetidos 

ao TMO e que receberam o LBP para prevenção desta complicação.  

Avaliar a associação entre o tipo de transplante e presença de neutropenia 

febril com a intensidade da mucosite. 

Verificar associação entre o uso de opióides e período de internação com a 

mucosite. 

Avaliar associação entre o uso de alimentação parenteral e morfina por dia 

com a mucosite. 

Identificar fatores de risco para o evento mucosite severa ocorrer em 

pacientes submetidos ao TMO mesmo recebendo a prevenção com o LBP. 
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4 CASUÍSTICA-MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O presente estudo de caráter retrospectivo foi revisado e aprovado pela 

Comissão de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo e no Comitê de Ética do AC Camargo Cancer Center 

com o número 1840/13 na data de 12/11/2013 (Anexo A). 

 

 

4.1 Critérios de Inclusão 

 

 

Para a pesquisa foram selecionados todos os pacientes que foram 

submetidos ao transplante TMO (autólogo ou alogênico) no AC Camargo Cancer 

Center e que receberam o protocolo de prevenção de mucosite oral com LBP, no 

período compreendido entre janeiro de 2006 a janeiro de 2013. 

 

 

4.2 Critérios de Exclusão 

 

 

Pacientes que por algum motivo interromperam o tratamento profilático do 

LBP no decorrer do TMO. E também, pacientes que não apresentavam informações 

nos prontuários necessárias para o estudo como neoplasia, tipo do transplante, tipo 

de condicionamento, dados diários de mucosite. 

 

 

4.3 Coleta de Dados 

 

 

As variáveis como gênero, idade, tipo de neoplasia, tipo do transplante, tipo 

do condicionamento, drogas quimioterápicas utilizadas, o peso e a função renal 

antes do transplante, presença de neutropenia febril, incidência e intensidade da 
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mucosite, uso de alimentação parenteral, uso de morfina e tempo de internação no 

transplante foram coletados dos prontuários do SAME (Serviço de Arquivo Médico 

Estatístico) e dos prontuários eletrônicos disponíveis no sistema MV do AC Camargo 

Cancer Center, diariamente desde o primeiro dia do condicionamento até a alta 

hospitalar. Os dados coletados foram transcritos para um formulário padronizado 

(Apêndice B e C). 

 

 

4.4 Cuidados Orais Pré, Trans e Pós TMO 

 

 

Como parte do protocolo pré-TMO, todo paciente é encaminhado ao 

Departamento de Estomatologia para remoção de possíveis focos de infecção em 

boca. A condição das mucosas, dos dentes (presença de cáries, doença periodontal 

e etc.) e dos maxilares (mandíbula e maxilas) é avaliada. Para esta avaliação é 

realizado exame clínico minucioso e uma radiografia panorâmica, e se necessário 

complementado com radiografias periapicais.  

Toda intervenção odontológica necessária e que não interfira no início do 

TMO é estabelecida, visando diminuir riscos durante o tratamento. Após todo o 

tratamento odontológico, o paciente é orientado verbalmente e por escrito quanto 

aos principais efeitos colaterais que podem acometer a boca. Durante o TMO, o 

paciente é acompanhado pela Equipe de Estomatologia desde o inicio do 

condicionamento até a alta hospitalar. São estabelecidas orientações como uso de 

fio dental e escovar cuidadosamente os dentes com escova extra-macia após toda 

refeição e não usar prótese ao não ser para se alimentar. Também o paciente é 

orientado a realizar bochechos com: clorexidina 0,12%, 2 vezes ao dia (12/12hs), 

água bicarbonatada, bochechar por 1 minuto 3 vezes ao dia e protetor labial. Em 

casos de condicionamento com melfalano, realiza-se a crioterapia de forma 

profilática. O paciente é orientado a chupar picolé, iniciando 5 minutos antes do 

inicio da quimioterapia, persistindo por 30 minutos. Durante o condicionamento, 

todos os pacientes recebem laserterapia profilática. 

 Após o TMO todos os pacientes mantém um acompanhamento para 

manutenção da saúde bucal.  
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4.5  Aplicação do Laser de Baixa Intensidade 

 

 

A aplicação do laser inicia no primeiro dia do condicionamento do transplante 

até dois dias após a infusão da medula óssea (D+2). O aparelho utilizado do laser de 

baixa potência foi o Twin Flex® (MM Optics), sendo aplicado pela equipe de 

Estomatologia do A.C. Camargo Cancer Center. As especificações da irradiação 

com a luz laser foram as mesmas durante todo o período do estudo, sendo o 

comprimento de onda 660nm, potência 15 mW e uma densidade de energia aplicada 

a mucosa oral de 3,8 J cm2. O laser era aplicado 10 segundos em cada região 

anatômica.  

A aplicação era realizada de forma pontual com distância de 1 cm entre eles, 

de modo a cobrir a maior área por cm² em cada região (Jaguar et al. 2007). O LBP 

era aplicado nas seguintes regiões anatômicas: lábio superior/ inferior, fundo de 

vestíbulo superior/inferior bilateral, região de linha Alba bilateral, borda bilateral de 

língua, ventre de língua e assoalho bucal. 

Quando o paciente desenvolvia mucosite grau 2, apesar da laserterapia 

profilática, era iniciado a laserterapia curativa e outras terapias como vitamina E e 

xilocaína tópica. A laserterapia curativa era aplicada na lesão ulcerada até diminuir a 

sintomatologia dolorosa do paciente e promover cicatrização da região. 

 

 

4.6  Avaliação da Mucosite 

 

 

Desde 2003, a intensidade de mucosite oral é avaliada no AC Camargo 

Cancer Center por uma Equipe treinada utilizando a escala da OMS, permitindo 

assim, uma padronização dos dados.  

A intensidade da mucosite oral foi acessada dos prontuários dos pacientes, 

diariamente desde o primeiro dia do condicionamento até a alta hospitalar. 

Para análise, foi escolhido o pior grau de mucosite oral desenvolvido por cada 

paciente durante todo o período de internação.  
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4.7  Fatores de Risco da Mucosite 

 

 

Para avaliar os possíveis fatores de risco para o desenvolvimento de mucosite 

oral severa (Grau 3 e 4), foram analisados as variáveis clínicas como idade, peso, 

tipo de transplante, neoplasia e função renal (pré-TMO). 

 

 

4.8 Banco de Dados e Análise Estatística 

 

 

Os dados foram digitados e analisados no programa SPSS versão 16.0 para 

Windows.  

Para a caracterização da amostra foi realizada a estatística descritiva por 

meio de frequências absolutas e relativas, medidas de tendência central (média e 

mediana) e dispersão (desvio-padrão, mínimo e máximo). 

Para os todos os testes estatísticos foi estabelecido um erro alfa de 5%, ou 

seja, os resultados foram considerados estatisticamente significativos quando 

p0,05. 

A análise foi feita diariamente. Em cada dia foi analisada a prevalência e a 

intensidade da mucosite. Foi avaliado também a associação entre presença ou não 

de mucosite e presença de neutropenia febril, uso de alimentação via parenteral, uso 

e quantidade de morfina por dia, presença ou ausência de dor em boca, tempo de 

internação no transplante. Foi utilizado o teste de associação pelo qui-quadrado para 

testar a associação entre as variáveis. 
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5 RESULTADOS  

 

 

5.1 Descrição da População Total Estudada 

 

 

Dos 374 pacientes selecionados para este estudo, 37 (9%) pacientes foram 

excluídos por não terem todas as informações no prontuário. Sendo assim, um total 

de 337 pacientes foi analisado. Destes, 196 (58,16%) eram do gênero masculino e 

141 (41,84%) do feminino. A idade do gênero masculino variou de 2-70 anos (média: 

43,30±15,80 anos), e no feminino variou de 1-72 anos (média: 43,29±15,81 anos). 

Quanto à cor da pele, 243 pacientes (72,11%) eram leucodermas, 64 melanodermas 

(18,99%) e 30 feodermas (8,9%). A maioria dos pacientes (266 - 78,93%) realizou 

TMO autólogo, e 71 (21,07%) alogênico. Quanto às neoplasias de base, as mais 

encontradas foram Mieloma Múltiplo (111 pacientes, 32,93%), seguido de Linfoma 

Não Hodgkin (66 pacientes, 19,59%) e Linfoma de Hodgkin (66 pacientes, 19,59%). 

Em 302 pacientes (89,6%), o tratamento consistiu somente de quimioterapia, e em 

35 pacientes (10,4%), quimioterapia e irradiação de corpo total. Dos 337 pacientes, 

170 (50,45%) estão vivos e mantêm seguimento, 99 (29,38%) pacientes foram a 

óbito e 68 (20,17%) não se obteve informação, pois não deram seguimento do 

tratamento no hospital estudado (Tabela 5.1). Dos 99 pacientes que foram à óbitos, 

41 (41,41%) realizaram transplante alogênico.  
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Tabela 5.1 – Variáveis clínicas presentes nos 337 pacientes estudados 
Variável Categoria N % 

Sexo 
Masculino 196 58,16 

Feminino 141 41,84 

Idade 

Média ± DP 43,29 ±15,79  

Variação 1-72  

Mediana 47  

Etnia 

Leucoderma 243 72,11 

Melanoderma 64 18,99 

Feoderma 30 8,90 

Tipo de Transplante 

Autólogo 266 78,93 

Alogênico 71 21,07 

Neoplasias 

Mieloma Múltiplo 111 32,93 

LNH 66 19,59 

LH 66 19,59 

LMA 27 8,01 

LLA 21 6,23 

Tu de Testículo 9 2,67 

Linfoma do Manto 9 2,67 

LMC 5 1,48 

SMD 4 1,18 

Neuroblastoma 3 0,89 

Aplasia Medular 3 0,89 

Amiloidose 2 0,59 

LLC 2 0,59 

Linfomas não classificado 2 0,59 

Sarcoma de Ewing 1 0,30 

Rabdomiossarcoma 1 0,30 

Leucemia aguda bifenotipica 1 0,30 

Anemia de Fanconi 1 0,30 

Meduloblastoma 1 0,30 

Linfoma de Burkitt 1 0,30 

Retinoblastoma 1 0,30 

Esquema de Condicionamento 
QT 302 89,6 

QT + ICT 35 10,4 

Óbito 

Sim 99 29,38 

Não 170 50,45 

Fora de Seguimento 68 20,17 

Legenda: DP= desvio padrão; LNH= Linfoma Não Hodgkin; LH= Linfoma de Hodgkin; LLA= Leucemia Linfoide Aguda; LLC= 

Leucemia Linfoide Crônica; LMA= Leucemia Mieloide Aguda; SMD= Síndrome Mielodisplásica; Tu= Tumor; LMC= Leucemia 

Mieloide Crônica; QT= Quimioterapia; ICT= Irradiação de Corpo Total. 
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O tratamento dos tumores previamente ao TMO compreendeu cirurgia, 

radioterapia e quimioterapia. A quimioterapia exclusiva foi o tratamento mais 

frequente (249 pacientes, 73,89%), seguido de quimioterapia e radioterapia (55 

pacientes, 16,32%), cirurgia, quimioterapia e radioterapia (18 pacientes, 5,34%) e 

cirurgia com quimioterapia adjuvante (15 pacientes, 4,45%), respectivamente. 

Quanto à adequação bucal, todos os 337 pacientes foram avaliados pela Equipe 

de Estomatologia previamente ao transplante. Destes, 200 (59,35%) pacientes 

realizaram algum tipo de adequação e 137 (40,65%) pacientes não necessitaram de 

nenhum tipo de intervenção odontológica. Dos procedimentos odontológicos, 45 

(13,35%) pacientes realizaram somente raspagem periodontal, 35 (10,39%) somente 

exodontias, 31(9,20%) restaurações e raspagem periodontal, 21(6,23%) pacientes 

realizaram restaurações, raspagem periodontal e exodontias, 15 (4,45%) raspagem 

periodontal e exodontias, 14 (4,15%) somente restaurações, 9 (2,67%) endodontia e 

raspagem periodontal, 8 (2,37%) somente endodontia, 6 (1,78%) pacientes 

realizaram restaurações e endodontia, 5 (1,49%) restaurações e exodontias, 4 

(1,19%) pacientes realizaram restaurações, endodontia, raspagem e exodontias, 3 

(0,89%) pacientes endodontia, raspagem periodontal e exodontias, 2 (0,59%) 

endodontia e exodontias, 1 (0,30%) restaurações, raspagem periodontal e 

endodontia e 1 (0,30%) paciente realizou restaurações, exodontias e endodontia. 

Durante o TMO, 3 (0,89%) pacientes tiveram complicações odontológicas, sendo 2 

(66,67%) abscessos periodontais e 1 (33,33%) odontalgia. 

 

 

5.2 Avaliação da Mucosite Oral 

 

 

Dos 337 prontuários avaliados durante todo o período de internação, foi 

verificado que 43 (12,76%) pacientes não apresentaram mucosite, 166 (49,25%) 

desenvolveram mucosite grau 1, 84 (24,93%) grau 2, 32 (9,50%) grau 3 e 12 

(3,56%) grau 4. O tempo que persistência da mucosite grau 1 foi em média de 

11,66±6,28 dias, no grau 2 foi de 4,51±2,65, no grau 3 de 4±1,88 e no grau 4 de 

2,92±1,17 dias. O tempo de aparecimento da mucosite severa desde início do 

condicionamento foi em média de 14,96±3,78 dias para o grau 3 e 17,83±2,59 dias 

para o grau 4. 
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Observando o Gráfico 5.1, nota-se que o maior pico de mucosite oral graus 3 e 4 

ocorreu no D+12, com tempo de cicatrização até o D+19. 

 

 

 

Gráfico 5.1- Evolução da mucosite oral graus III e IV associada ao TMO 

 

Com relação à localização das ulcerações orais pela mucosite, a língua foi o local 

mais acometido (104 pacientes, 30,86%), seguido de mucosa jugal com 65 (19,29%) 

e lábio com 34 (10,09%) pacientes. 

 

 

5.3 ASSOCIAÇÃO ENTRE A INTENSIDADE DA MUCOSITE ORAL E AS 

VARIÁVEIS CLÍNICAS ESTUDADAS 

 

 

Para avaliar o impacto da mucosite oral nas variáveis clínicas como dor em boca, 

tempo de laserterapia curativa, uso de opióides, dieta enteral e tempo de internação, 

a mucosite foi agrupada em mucosite leve (mucosite grau  2) e mucosite intensa 

(mucosite grau  3). Desde modo, 292 (86,65%) pacientes desenvolveram mucosite 

leve e 45 (13,35%) pacientes apresentam mucosite severa. Foi observado que os 

pacientes com mucosite grau  2, apresentou uma média de 1,4 dias de dor em 
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boca comparado com 9,2 dias nos pacientes com mucosite grau  3 (p<0,0001) 

(Tabela 5.2). 

Em relação aos dias de laserterapia curativa, pacientes com grau  2, apresentou 

uma média de 1,4 dias de laser comparado com 9,25 dias nos pacientes com 

mucosite  3 (p<0,0001) (Tabela 5.2). Também foi observada diferença estatística 

significante em relação ao uso de morfina. Os pacientes que apresentaram mucosite 

grau  2 fizeram em média 0,65 dias de uso de morfina comparado com 6,36 dias 

para os que apresentaram mucosite grau  3 (p<0,0001) (Tabela 5.2). Foi notado 

que 12 (26,66%) dos pacientes com mucosite grau  3 fizeram uso de dieta enteral 

enquanto que nenhum paciente que manifestou mucosite grau  2 necessitou de 

dieta enteral (p= 0,0018). 

Em relação ao tempo de hospitalização em dias, nos pacientes com mucosite 

grau  2, a média foi de 27,16 dias comparado com 36,07 nos pacientes com 

mucosite grau  3 (p<0,0001) (Tabela 5.2).  

 

 

Tabela 5.2 – Variáveis clínicas presentes nos pacientes em ambos os grupos 

Variável Mucosite grau  2 Mucosite grau ≥ 3 P* 

N(%) 292 (86,65%) 45 (13,35%) - 

Dor em Boca (dias) 1,4 ± 2,5 9,2 ± 3,4 <0,0001* 

LCBP (dias) 1,4 ± 3,77  9,25 ± 3,80 <0,0001* 

Uso de Morfina (dias) 0,65 ±2,87 6,36 ±2,84 <0,0001* 

Tempo de Hospitalização 

(dias) 
27,16 ± 12,95 36,07 ± 15,68  <0,0001* 

 

 

Utilizando o teste de correlação do coeficiente de Spearman, foi comprovado que 

quanto maior o grau de mucosite oral, maior é o tempo de dor em boca (p=0,000†; r 

0,87), dias de laserterapaia curativa (p=0 000†; r 0,90), maior os dias de uso de 
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nutrição parenteral (p=0,000†; r 0,35) e os dias com uso de morfina (p=0,000†; r 

0,71), além de maior o tempo de hospitalização (p=0,000†; r 0,30) (Tabela 5.3).  

 
 
Tabela 5.3 – Correlação entre o maior grau de mucosite e demais parâmetros em todos os pacientes 

Variável Maior Grau de Mucosite 

Tempo de dor em boca (dias) 
p 0,000

†
 

r 0,87 

LCBP (dias) 
p 0,000

†
 

r 0,90 

Tempo de hospitalização (dias) 
p 0,000

†
 

r 0,30 

Uso de NPP (dias) 
p 0,000

†
 

r 0,35 

Uso de Morfina (dias) 
p 0,000

†
 

r 0,71 

Coeficiente de correlação de Spearman (*p<0,05; 
‡
p<0,01; 

†
p<0,001);  

 

 

5.3 Fatores Preditivos para Mucosite Intensa 

 

 

Através da análise univariada foi observado que o transplante alogênico, o 

tempo de neutropenia febril e a dosagem de creatinina foram identificados como 

fatores associados ao desenvolvimento de mucosite grau  3. As demais variáveis 

como idade, peso e tipo de neoplasia não apresentaram associação. Dos 71 

pacientes submetidos ao transplante alogênico, 23 (32%) pacientes apresentaram 

mucosite intensa (mucosite grau  3), enquanto que dos 244 pacientes submetidos 

ao transplante autólogo, apenas 22 (8%) pacientes manifestaram mucosite grau  3 

(p<0,001). A média do nível sérico de creatinina nos pacientes com mucosite grau  

3 foi de 1,20 mg/dL em comparação com 0,83 mg/dL nos pacientes com mucosite 

grau  2 (p= 0,0023) Com relação à neutropenia febril, os pacientes com mucosite 

grau  3 apresentou um tempo médio de neutropenia febril de 10,64 dias em 

comparação com o 8,94 dias nos pacientes com mucosite leve (p= 0,0065) (Tabela 

5.4). 
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Tabela 5.4 – Fatores de risco para mucosite oral severa em pacientes submetidos ao TMO: análise univariada 

Variáveis  

G≤2 (n= 292) 86,65% G≥3 (n=45) 13,35% 

N Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo N Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo P 

Idade (anos) 
292 43,65 48 15,86 1 72 45 40,91 43 15,25 17 65 0,2247 

Peso (Kg) 
292 72,76 71,8 18,33 9 161 45 74,28 71,8 14,16 0,55 120 0,5731 

Nível Creatinina 
(mg/dL) 292 0,84 0,78 0,29 0.2 2,44 45 1,20 0,93 1,49 42,4 10,7 0,0022 

Neutropenia (dias) 
292 8,94 7 5,30 2 31 45 10,64 10 5,29 3 31 0,0034 
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Para avaliar a chance de mucosite intensa ocorrer, foi realizada análise 

multivariada através do modelo de regressão logística. Observou-se que para 

pacientes submetidos ao transplante alogêncio, a chance de mucosite grau  3 

ocorrer é cerca de 5,97 vezes maior comparado com o transplante autólogo (RC= 

5,97; 95% IC: 3,02 – 11,99; p<0,001). Em relação à creatinina, observou-se que para 

cada aumento em uma unidade de creatinina, multiplica a chance de mucosite 

severa em 4,3 vezes (RC= 4,37; 95% IC: 1,68 – 11,32; p=0,0024) (Tabela 5). Na 

análise multivariada, a idade, o peso e os dias de neutropenia não foram 

independentemente associadas à mucosite (Tabela 5.5). 

 

 

Tabela 5.5 – Fatores de risco para mucosite oral severa em pacientes submetidos ao TMO: modelo de 
regressão logístico. 

Variável N RC IC (95%) p 

Idade (anos) 334 0,98 0,95 1,00 0,08 

Peso (Kg) 334 1,01 0,99 1,03 0,53 

Tipo de transplante 
Autólogo 

Alogênico 

 
266 
71 

 
1,00 
5,97 3,02 11,99 <0,001 

Nível de Creatinina (mg/dL) 337 4,37 1,68 11,32 0,0024 

Neutropenia (dias) 334 0,91 0,82 1,00 0,07 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A avaliação odontológica previamente ao TMO para identificar e tratar 

potenciais focos orais de infecção é fundamental para os pacientes que serão 

submetidos ao transplante de medula (Elad; Thierer, 2015; Durey et al., 2009). Em 

nossa Instituição, a avaliação odontológica consiste de exame clínico minucioso e 

exame radiográfico (rx panorâmico). Em seguida, toda adequação da cavidade oral é 

realizada e então, o paciente é liberado para seguir o transplante. Ressalta-se que, 

escrevemos no prontuário que o paciente está apto para realizar o transplante. 

Sendo assim, todos os pacientes do estudo foram avaliados pré TMO e 59,35% 

necessitaram e realizaram algum tipo de adequação bucal, sendo a raspagem 

periodontal o procedimento mais realizado, o que também é relatado nos estudos de 

Durey et al. (2009) e Yamagata et al. (2006). 

Analisando a incidência de mucosite oral induzida pela quimioterapia em altas 

doses durante o TMO, foi observada neste estudo menor incidência de mucosite oral 

intensa em comparação com outros estudos relatados na literatura. Em um estudo 

realizado por Blijlevens et al. (2008), a mucosite oral severa ocorreu em 46% e 

Grazziutti et al. (2006) mostrou um percentual de 21%. Em nosso estudo, a 

incidência de mucosite oral severa (     ≥ III) foi de 13,1%. Esta diferença pode 

estar relacionada com a utilização do LBI preventivo. Todos os pacientes receberam 

LBP (660 nm / 15 mW / 3,8 J / cm2 / pontualmente) profilático como protocolo. 

Nguyen et al. (2015) em estudo retrospectivo e com o objetivo de demonstrar 

o impacto da palifermina sobre a mucosite oral e suas sequelas em pacientes 

submetidos ao transplante alogênico que foram condicionados com irradiação de 

corpo total e etoposídeo. Foi comparado 99 pacientes que receberam a palifermina 

com 30 que não usaram. Os desfechos primários foram à gravidade e a duração da 

mucosite oral. Os desfechos secundários incluíram requisitos para uso de opióides, 

nutrição parenteral, e higiene oral intensiva; incidência de infecção; tempo de 

internação hospitalar; e sobrevida global. Os autores encontraram que não houve 

diferença significativa na incidência de mucosite oral, mas a incidência de mucosite 

intensa foi diminuída em pacientes expostos à palifermina (34% versus 80%, p 

<0,0001). Ainda, a duração média da mucosite oral foi menor em pacientes expostos 
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à palifermina (13 dias versus 18 dias, p = 0,0001) e a duração média da mucosite 

intensa foi de 5 dias. Os pacientes que receberam palifermina utilizaram menos 

opióides e exigiram um período mais curto de higiene bucal intensiva. Não houve 

diferença na duração da nutrição parenteral, da incidência de infecção, do tempo de 

internação, e da sobrevida global. No estudo atual foi observado que a incidência de 

mucosite oral foi de 87,24 % sendo que 49,25% desenvolveram mucosite grau 1, 

24,93% grau 2, 9,50% grau 3 e 3,56% grau 4. Consideramos que esta diferença foi 

principalmente decorrente da LBP utilizada para prevenção e manejo da mucosite 

oral.  

Estudo prévio realizado pela nossa equipe (Jaguar et al. 2007) avaliou os 

efeitos clínicos da terapia com laser sobre a prevenção e redução da mucosite oral 

em pacientes submetidos ao transplante. Um total de 49 pacientes submetidos ao 

transplante foi avaliado e dividido em dois grupos: (Grupo L + = 24 pacientes que 

foram submetidos ao transplante de janeiro de 2003 a setembro de 2004 e que 

receberam profilaxia com LBI) e (Grupo L- = 25 pacientes controles históricos que 

não receberam terapia com laser). Foi observado que os pacientes que não 

realizaram LBP apresentaram mucosite oral intensa entre o D+2 e o D+6 com 

cicatrização entre o D+8 e D+25, com um tempo médio de 3 dias enquanto que os 

pacientes que realizaram LBP apresentaram mucosite oral intensa entre o D+2 e o 

D+7 com cicatrização entre o D+8 e D+14, com um tempo médio de 3 dias (p = 

0,84). Os autores encontram no estudo que o maior pico da mucosite oral graus 3 e 

4 ocorreu no D+12, com tempo de cicatrização até o D+19. 

Várias vantagens têm sido descritas para a utilização de LBP na prevenção 

da mucosite oral: acelera a formação de fibroblastos e proliferação de queratinócitos, 

auxiliando na reparação epitelial, reduzindo a inflamação e dor. Estudos também 

sugerem que o LBI preventivo reduz a produção de radicais livres de oxigénio 

induzidos pela quimioterapia (Wong; Wilder-Smith, 2002; Cowen et al., 1997; 

Barasch et al., 1995). Com isso, o LBP está bem estabelecido e recomendado para 

diminuição da severidade da mucosite oral e controle da dor, atuando em caráter 

preventivo e curativo, durante o condicionamento com quimioterapia de altas doses 

no TMO (Wong, Wilder-Smith 2002; Enwemeka et al., 2004; Silva et al., 2011; 

Migliorati et al., 2013). Apesar disso, diferentes protocolos em relação ao período de 

aplicações do laser, bem como a potência, energia e tempo de aplicação têm sido 

descritos na literatura. Barasch et al. (1995) realizaram aplicações de laser a partir 
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do D- 1 ao D+ 3 e a densidade de energia entregue foi de 1,0 J / cm2; Cowen et al. 

(1997) do D- 1 ao D+ 5 com 1,5 J / cm2, Jaguar et al. (2007) desde o início do 

regime de condicionamento ao D+ 2 com 2,5 J / cm2, De Paula Eduardo et al. (2014) 

a partir do primeiro dia após a quimioterapia até o enxerto (contagem absoluta de 

neutrófilos > 500 / mm3), enquanto que no presente estudo, a partir do primeiro dia 

do regime de condicionamento até 2 dias após a infusão da medula óssea com 3,5 J 

/ cm2.  

Jaguar et al. (2007) também avaliaram os dias de dor em boca relacionada à 

mucosite (5,64 dias no grupo L- em comparação ao grupo L +, 2,45 dias, p = 0,04). 

O presente estudo, apesar de não ter um grupo controle sem o uso do laser 

preventivo, também revelou que quanto maior a intensidade da mucosite, maior foi o 

tempo de dor em boca. Os pacientes com mucosite grau  2 apresentaram uma 

média de 1,4 dias de dor em boca comparado com 9,2 dias nos pacientes com 

mucosite grau  3 (p <0,0001). Quanto ao uso de morfina, os pacientes que 

apresentaram mucosite grau  2 fizeram em média 0,65 dias de uso de morfina 

comparado com 6,36 dias para os que apresentaram mucosite grau  3 (p<0,0001) e 

os pacientes com mucosite grau  2, a média de tempo de hospitalização foi de 

27,16 dias comparado com 36,07 nos pacientes com mucosite grau  3 (p<0,0001). 

Realizado teste de correlação quanto maior a intensidade da mucosite oral, maior o 

uso de nutrição parenteral (p 0,000†, r 0,98), neutropenia febril (p 0,036*, r 0,32) e o 

tempo de internação (p 0,004‡, r 0,42), aumentando assim os custos hospitalares. 

Com o objetivo de determinar a relação custo-benefício da introdução de um 

programa de higiene bucal especializada, Bezinelli et al. (2014) incluíram a terapia 

com laser no cuidado dos pacientes que receberam TMO em relação à morbidade 

associada com mucosite oral. As informações clínicas de 167 pacientes submetidos 

a transplante e divididos de acordo com a presença (n = 91) ou ausência (n = 76) da 

terapia com laser e cuidado oral. A análise de custo incluindo taxas diárias 

hospitalares, nutrição parenteral e prescrição de opióides foram coletadas. 

Observou-se que o grupo sem terapia laser (grupo II) mostrou uma maior frequência 

de graus severos de mucosite oral (risco relativo = 16,8, 95% intervalo de confiança -

5,8 para 48,9, p <0,001), com uma associação significativa entre essa gravidade e a 

utilização de nutrição parenteral (p = 0,001), a prescrição de opióides (p <0,001), dor 

na cavidade oral (p = 0,003) e febre> 37,8 ° C (p = 0,005). Os custos de internação 
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neste grupo foram até 30% maior em comparação aos pacientes que realizaram 

LBP, os mesmos dados encontrados nos estudos de Scully et al. (2006), Rubenstein 

et al. (2004) e Sonis et al. (2001).  

Em relação aos fatores preditivos para mucosite oral intensa em pacientes 

submetidos ao TMO, poucos estudos são descritos na literatura mundial. Grazziutti 

et al. (2006) avaliaram 381 pacientes com mieloma múltiplo submetidos ao 

transplante autólogo com condicionamento utilizando alta dose de melfalano (≥ 200 

mg / kg) com o objetivo de identificar fatores de risco para mucosite oral severa. 

Estes autores observaram que o nível sérico creatinina, a dose do melfalano e a 

fosfatase alcalina foram importantes para a mucosite. Os pacientes que receberam 

     ≥ 200 mg / kg de melfalano e aqueles com insuficiência renal foram 

considerados de maior risco para mucosite oral intensa. No presente estudo, no que 

diz respeito a fatores de risco para mucosite oral, foram identificados além do nível 

sérico de creatinina, corroborando com Grazziutti et al. (2006), o tipo de transplante. 

De acordo com a literatura, a disfunção renal é um importante fator de risco para 

mucosite oral, por aumentar a toxicidade das drogas quimioterápicas (Sirohi et al., 

2011; Knudsen et al., 2000). No estudo atual, os pacientes com mucosite grau  3 

apresentaram nível sérico de creatinina de 1,20 mg/dL em comparação com 0,83 

mg/dL nos pacientes com mucosite grau  2 (p= 0,0023). E, através da análise 

multivariada, observou-se que para cada aumento em uma unidade de creatinina, 

multiplica a chance de mucosite severa em 4,3 vezes (RC= 4,37; 95% IC: 1,68 – 

11,32; p=0,0024). Por outro lado, Tricot et al. (1996) realizaram um estudo 

prospectivo para avaliar a relação entre farmacocinética do melfalano e a função 

renal em 20 pacientes com mieloma multiplo. Seis pacientes desenvolveram 

insuficiência renal grave (clearance de creatinina, <40 ml / min), incluindo cinco com 

necessidade de hemodiálise crónica. Três pacientes com insuficiência renal grave 

primeiro recebeu uma dose baixa teste de melfalano (16 mg / m2) para estudos 

farmacocinéticos. Todos os pacientes receberam 200 mg / m2 de melfalano dividido 

em duas doses iguais de 100 mg / m2 intravenoso em 2 dias consecutivos, seguido 

pela infusão de células-tronco do sangue periférico. Exames efetuados após a 

primeira dose de 100 mg / m2 de mefalano, não foram adversamente afetada pela 

disfunção renal. A meia-vida média (t1 / 2), a área sob a curva de concentração, e de 

depuramento de melfalano foram de 1,1 h, 5,5 h mg / litro, e 27,5 litros / h, 

respectivamente, em pacientes com uma depuração da creatinina <40 ml / min em 
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comparação com 1,9, 7,9, 23,6 e para os outros. Insuficiência renal também não 

teve qualquer impacto negativo aparente na qualidade da mobilização células tronco 

do sangue periférico e não afetou adversamente o enxerto após o transplante, 

necessidade de transfusão, a incidência de mucosite grave, ou sobrevida global, no 

entanto, foi associada com maior duração de febre (P = 0. 0005) e hospitalização (P 

= 0,004). Não foram observadas mortes relacionadas com o transplante. 

Vagliano et al. (2011) demonstraram em seu estudo que pacientes 

submetidos TMO alogênico, o percentual de mucosite severa foi de 39,7% em 

comparação com 16,4% pacientes que foram submetidos ao TMO autólogo. Assim 

concluíram que pacientes submetidos ao TMO alogênico tem 2,88 vezes mais risco 

de desenvolver uma mucosite severa em comparação com aqueles submetidos ao 

TMO autólogo. O mesmo foi observado em nosso estudo no qual pacientes 

submetidos ao TMO alogênico, a chance de mucosite severa ocorrer é cerca de 5,97 

vezes maior comparado com o transplante autólogo (RC= 5,97; 95% IC: 3,02 – 

11,99; p<0,001). 

Repetto (2003) em seu estudo relata que as complicações da quimioterapia 

citotóxica são mais comuns em pacientes mais velhos (acima 65 anos de idade) com 

câncer do que em pacientes mais jovens, e a ocorrência de mielossupressão, 

mucosite, cardiodepressão, neuropatia periférica, e neurotoxicidade central pode 

complicar o tratamento. Mudanças fisiológicas relacionadas à idade que podem 

aumentar a toxicidade da quimioterapia são diminuídas as reservas de células-

tronco, diminuição da capacidade de reparar o dano celular, perda progressiva de 

proteína corporal, e acúmulo de gordura corporal. O declínio na função dos órgãos 

pode alterar a farmacocinética de muitos dos agentes quimioterapêuticos 

comumente utilizados em alguns doentes idosos, tornando a toxicidade menos 

previsível. As co-morbidades aumentam o risco de toxicidade através dos seus 

efeitos sobre o corpo. Além disso, os medicamentos utilizados no tratamento de 

patologias associadas podem interagir com medicamentos quimioterapêuticos, 

aumentando potencialmente a toxicidade em pacientes idosos. Estudos prospectivos 

em pacientes mais velhos com tumores sólidos ou linfoma mostraram que a idade é 

um fator de risco para a neutropenia induzida por quimioterapia e suas 

complicações. A anemia pode estar presente em consequência da doença ou do seu 

tratamento, e, se deixada não corrigida, pode alterar a atividade da droga e 

aumentar a toxicidade. Ser capaz de prever que doentes idosos correm maior risco 



45 

 

 

de toxicidade com base em fatores pré-tratamento seria valioso e há uma 

necessidade de estudos prospectivos para determinar regime e fatores prognósticos 

para o paciente específico. A gestão eficaz da toxicidade associada à quimioterapia 

com cuidados de suporte adequado é fundamental, especialmente na população 

idosa, para lhes dar a melhor chance de cura e de sobrevivência, ou para fornecer 

tratamento paliativo. Uma melhor compreensão da atividade do medicamento e a 

toxicidade em pacientes mais velhos são necessárias para o desenvolvimento de 

orientações para o tratamento seguro e eficaz. O que não foi encontrada no 

presente estudo. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

O presente estudo pode concluir que incidência e intensidade da mucosite oral 

intensa foi baixa nos pacientes submetidos ao TMO. A LBP utilizada de forma 

profilática pode ter sido importante neste resultado. 

Quanto maior a severidade da mucosite oral, maior foi o tempo de dor em boca e 

período de internação. 

Foi observado no estudo à associação do uso de alimentação parenteral e 

morfina com a incidência e intensidade da mucosite oral. 

O tipo de transplante e nível sérico de creatinina foram considerados como 

fatores de risco para ocorrência de mucosite oral severa. Contudo, o mesmo não foi 

observado para neutropenia febril. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética 
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APÊNDICE A - Ficha Clínica 

 

1. RGH................................................................|__||__| |__| |__||__| |__||__||__| 

2. Idade(anos)....................................................................................|__||__| |__| 

3. Cor da pele: 

(1) Melanoderma (2) Leucoderma (3) Feoderma  ........................................ |__| 

4. Gênero: 

(1)Masculino (2)Feminino...............................................................................|__| 

5      ………………………………………………………………………………I__I 

6        ……………………………………………………………………………   I__I 

7. Superfície Corpórea.....................................................................................I__I 

8. Fumante 

(1) Nunca (2) Sim (3) Não...............................................................................I__I 

9. Etilista 

(1) Nunca (2) Sim (3) Não...............................................................................I__I 

10. Doenças de Base 

(1) Hipertensão  (2) Insuficiência renal  (3) Diabetes (4) Insuficiência Respiratória 

.........................................................................................................................I__I 

11. Data da Primeira Consulta no Hospital      /   / 

12. Tratamento prévio: 

(1) Cirurgia + QT   (2) QT + RT   (3) Cirurgia + QT + RT   (4) QT...................|__| 

13. Data de inicio da QT (PRÉ-Transplante)   /   / 

14. Quimioterapia prévia: 

Tipo:.......................................................................................................................... 

Dose:........................................................................................................................ 

Ciclos:.................................................................................................................... 

15. Adequação Bucal 

(1) Não  (2) Sim....................................................................................................I__I 
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16. Tipo de Adequação Bucal( Pré -Transplante) 

(1) Restauração  (2) Endodontia  (3) Raspagem Periodontal  (4) Exodontia.......I__I 

17. Desdentado Total Pré – Transplante 

(1) Não  (2) Sim....................................................................................................I__I 

18. Desdentado Total Durante Transplante 

(1) Não  (2) Sim....................................................................................................I__I 

19.  ECOG (PRÉ-transplante) 

(1)0       (2)1      (3)2      (4) 3     (5) 4      (6) 5.......................................................I__I 

20. Neoplasias: 

(1) Rabdomiosarcoma   (2)LNH   (3)LH   (4) Limfoma de Manto   (5)LLA   (6)LLC  

(7)LMA   (8) SMD   (9) Sarcoma de Ewing   (10) Linfoma não classificado          (11) 

Tumor Testículo   (12) Aplasia Medular   (13) Retinoblastoma   (14) Mieloma Multiplo   

(15)Meduloblastoma   (16) LMC.......................................................|__| 

21. Tipo do Coleta 

(1) Stem Cell    (2) Medula óssea 

22. Tipo de transplante 

(1) Autólogo   (2) Alogenico..................................................................................I__I 

23. Quando Alogenico 

(1) Aparentado   (2) Não Aparentado  (3) Cordão Umbilical................................I__I 

24. Data Do Condicionamento                           /    / 

Dose da Droga1-                                                      MG/M2 

Dose da Droga 2-                                                     MG/M2 

Dose da Droga 3-                                                     MG/M2 

25. Radioterapia (TBI) 

(1) Não  (2) Sim....................................................................................................I__I 

26. Data do D0 (dia da infusão)     /   / 

27. Data do seguimento (última avaliação)     /   / 

28. Dias de internação (Data de internação para o condionamento até Alta 

Hospitalar)...........................................................................................................I__I 
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29. Paciente vivo após D+100 

(1) Não  (2) Sim....................................................................................................I__I 

30.  Óbito 

(1) Não  (2) Sim....................................................................................................I__I 

31. Data do Óbito         /   / 

32. Numero de sessões de laser profilático........................  ...............................I__I 

33. Número de sessões de laser curativo............................................................I__I 

34. Nível de Creatina ANTES do condicionamento.............................................I__I 

35. Complicações Odontológicas durante o TMO 

(1) Não  (2) Sim...................................................................................................I__I 

36. Tipo de  Complicação  Odontológica   (durante o TMO) 

(1) Odontalgia  (2) Abscesso Periodontal  (3) Abscesso dento-alveolar (4) Nenhum 

..............................................................................................................................I__I 
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APÊNDICE B - Avaliação diária dos pacientes submetidos ao transplante de medula óssea desde o 

dia de início do condicionamento até a alta hospitalar. 

Dia       

Laser profilático 

0- NÃO         1-SIM          

      

Medicação tópica em uso 

(1) Cariax     (2) Água Bicarbonatada   

(3) Maalox    (4) Vitamina E                                                                                                                                                                                             

(5) Nistatina    (6) Xylocaina     (7) 

Oral Balance 

 

      

Mucosite (grau) 

0- NÃO         1- GI          2- GII           

 3- GIII     4- GIV 

      

Local da mucosite: 1-lábio superior  

2-lábio inferior     3-mucosa jugal direita   

4-mucosa jugal esquerda   5-borda 

lateral direita língua   6-borda lateral 

esquerda língua  7-ventre lingual   8-

assoalho bucal    9-palato mole   10-

palato duro   11-comissura labial direita   

12-comissura labial esquerda   13-

gengiva marginal     14-retromolar  

direita    15-retromolar esquerda 16- 

fundo de sulco superior direito    17- 

fundo de sulco superior esquerdo 18- 

fundo de sulco inferior direito    19-

fundo de sulco inferior esquerdo 20- 

rebordo alveolar inferior 

      

Uso de Morfina 

 0- SIM        1- NÃO           

      

Dose de Morfina (mg/dia)       

Alimentação via parenteral (mg)       

Neutropenia ( neutrófilos < 1000) 

0- SIM        1- NÃO           

      

Numero de Neutrófilos          

Dor em boca                                             

0- SIM        1- NÃO           

      

Laser curativo               

0- SIM        1- NÃO           

      

Temperatura  Máxima diária       



60 

 

 

Febre (>37,5 C) 

0- SIM        1- NÃO           

      

Dor em orofaringe 

0- SIM        1- NÃO           

      

Infecção em boca 

 0- Não  1- Herpes  

2- Candidíase    3- Outros       

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


