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RESUMO 
 
A quimioterapia e radioterapia isoladas ou em conjunto são muito utilizadas como protocolos no tratamento 
de pacientes oncológico. Porém, podem induzir a um tipo de lesão em cavidade oral denominada de 
mucosite.  Este tipo de lesão é uma das sequelas mais frequentes visualizadas nos pacientes submetidos ao 
tratamento de câncer, sendo comumente relatada em virtude de dor e dificuldade para se alimentar. 
Atualmente, ainda não existem protocolos específicos e eficazes para sua prevenção e tratamento. O 
objetivo deste estudo é realizar uma revisão da literatura, buscando apresentar a mucosite oral, sua 
etiopatogenia, características clínicas e algumas estratégias terapêuticas propostas nos dias de hoje, 
enfatizando a importância da inserção e atuação do cirurgião-dentista na equipe oncológica. Dentro das 
modalidades terapêuticas estudadas, destaca-se a terapia com laser de baixa potência, como sendo uma 
alternativa eficiente tanto na prevenção como no tratamento da mucosite oral, onde esta se apresenta como 
um tratamento de baixo custo, não traumático e com ótimos resultados descritos na literatura. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Cirurgião-Dentista; Mucosite; Quimioterapia; Radioterapia.  
 
ABSTRACT 
 
Chemotherapy and radiotherapy alone or together are widely used as protocols in the treatment of cancer 
patients. However, they can induce a type of lesion in the oral cavity called mucositis. This type of injury 
is one of the most frequent sequelae seen in patients undergoing cancer treatment, being commonly reported 
due to pain and difficulty in eating. Currently, there are still no specific and effective protocols for its 
prevention and treatment. The aim of this study is to conduct a literature review, seeking to present oral 
mucositis, its etiopathogenesis, clinical characteristics and some therapeutic strategies proposed today, 
emphasizing the importance of the insertion and performance of the dentist in the oncology team. Within 
the therapeutic modalities studied, low-level laser therapy stands out as an efficient alternative both in the 
prevention and in the treatment of oral mucositis, where it presents itself as a low-cost, non-traumatic 
treatment with excellent described results. in literature. 
  
KEYWORDS: Dental Surgeon. Mucositis. Chemotherapy. Radiotherapy. 
 

 

INTRODUÇÃO  

A mucosite oral (MO) foi descrita em 1980 como uma inflamação da mucosa oral, 

apresentando lesões extremamente dolorosas, eritematosas e ulceradas (Ribeiro Júnior et 

al., 2010; Daugėlaitė et al., 2019; Marques et al., 2020). Este tipo de lesão surge como 

efeito colateral em pacientes com câncer, submetidos aos tratamentos de quimioterapia, 

radioterapia em cabeça e pescoço e transplante de células-tronco hematopoiéticas. 

Estudos indicam que aproximadamente 85 a 100% dos pacientes tratados com 

quimioterapia ou radioterapia desenvolvem mucosite em graus variados a depender da 

dose da radiação, da droga utilizada, e sua forma de administração (Menezes et al., 2014).  

Usualmente este tipo de lesão surge após o período de sete dias do início do 

tratamento antineoplásico, se manifestando como lesões dolorosas que podem causar 

disfagia, alterações de paladar, perda de peso e infecções secundárias (Ribeiro et al. 2008; 

Santos et al. 2009; Daugėlaitė et al., 2019). Essas complicações podem retardar ou 
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impedir a continuação dos tratamentos necessitando do uso de analgésicos ou até mesmo 

nutrição por via enteral ou parenteral (Ribeiro et al. 2008; Santos et al. 2009). Tudo isso 

impacta diretamente na sobrevida do paciente (Santos et al. 2009; Miranda et al. 2016; 

Oliveira et al., 2018). 

A radioterapia e a quimioterapia provocam no início danos celulares e geração de 

radicais livres, resultando em necrose das células epiteliais basais. É seguido pelo 

aumento de fatores inflamatórios que aumentam a morte celular. Com a exposição do 

conjuntivo aparecem as úlceras. Em sequência ocorre um aumento de adesão dos fungos, 

vírus e bactérias já presentes na microbiota oral podendo agravar as lesões, o quadro de 

dor e o risco de sepse ao paciente (Florentino et al., 2015; Daugėlaitė et al., 2019; Marques 

et al., 2020). A evolução da mucosite oral é complexa, sendo influenciada por outras 

complicações como xerostomia, disgeusia, adenofagia e infecções oportunistas como a 

candidose (Ribeiro Júnior et al., 2010). 

Até os dias de hoje, não existe na literatura uma terapia padrão para sua prevenção 

e tratamento. De forma preventiva, sugere-se bochechos com gluconato de clorexidina 

0,12%, crioterapia, laserterapia e ainda uso de agentes naturais como salva, mirra, 

glutamina e glicerina (Albuquerque et al., 2007; Santos et al. 2009; Ribeiro Júnior et al., 

2010; Florentino et al., 2015). 

 

REVISÃO DE LITERATURA  

O câncer nos dias de hoje, é uma das doenças com maior prevalência no mundo. 

Com isso, se torna tão necessário um diagnóstico precoce para que se possa possibilitar 

um tratamento eficaz de quimioterapia, radioterapia, cirúrgico ou de forma combinada 

(Menezes et al., 2014; Florentino et al., 2015). 

Um dos efeitos colaterais mais significantes dos tratamentos antineoplásicos é a 

MO. Esse termo genérico de “inflamação na mucosa”, tem sido utilizado na literatura 

científica para indicar lesões decorrentes dos efeitos citotóxicos provocados por 

quimioterapia ou radioterapia no trato oral (Garcez et al., 2012). As áreas mais afetadas 

são assoalho de boca, borda lateral de língua, ventre lingual, mucosa jugal e palato mole 

(Florentino et al., 2015).  

O National Cancer Institute (NCI) publicou critérios de terminologia comuns para 

eventos adversos, incluindo escalas subjetivas e objetivas para MO: Grau 1 - eritema de 
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mucosa; Grau 2 - ulcerações irregulares ou pseudomembranosas; Grau 3 - ulcerações ou 

pseudomembrana nas confluentes, sangramento com trauma menor; Grau 4 - necrose 

tecidual, sangramento espontâneo significativo; consequências com risco de vida; e Grau 

5 – morte (Daugėlaitė et al., 2019). 

O risco para o aparecimento, gravidade e duração da MO levam em consideração 

o tipo de tratamento proposto, idade, sexo, predisposição genética, saúde oral e higiene, 

microflora oral, normalidade e função secretora da saliva, alimentação, exposição a álcool 

e tabaco, comorbidades (Albuquerque et al., 2007; Menezes et al., 2014) o local a ser 

irradiado , a taxa de acumulação de dose de radiação, o agente específico da quimioterapia 

e seus horários dose (Menezes et al., 2014), hábitos de respirar pela boca (Ribeiro et al., 

2008). 

A MO quando causada pela quimioterapia está associada a agentes 

farmacológicos específicos (Metotrexato, S. Fluoruoracil, Bleomicina, Doxorrubicina, 

Cisplatina, Vinblastina e Vincristina). Quando causada pela radioterapia depende do tipo 

de radiação, volume de tecido irradiado, doses diárias e totais, esquema de fracionamento 

(Santos et al., 2009).  

O aparecimento da MO e sua evolução clínica dependem da resposta individual 

do paciente ao protocolo utilizado (toxicidade oral da quimioterapia, dose de radiação 

acumulada, campo irradiado e associação da radioterapia com a quimioterapia) 

(Florentino et al., 2015). Quando induzida por quimioterapia dura em média uma semana 

e tem resolução em 21 dias após o uso dos quimioterápicos. A por radioterapia permanece 

por duas semanas após o término da aplicação do tratamento (Menezes et al., 2014). 

 

PREVENÇÃO 

Muitos estudos enfatizam a importância da saúde bucal para redução das 

complicações do tratamento do câncer. Faz-se necessário uma avaliação estomatológica 

detalhada e a instituição de cuidados orais antes, durante e após a terapia oncológica 

(Valduga et al., 2018). 

 Nas primeiras abordagens odontológicas, que devem ser realizadas antes do início 

do tratamento antineoplásico, deve ser feito tratamento de lesões cariosas, controle de 

placa bacteriana e remoção de aparelhos ortodônticos (Florentino et al., 2015; Oliveira et 

al., 2018). Elementos com processos inflamatórios, infecciosos ou com comprometimento 
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pulpar devem ser tratados ou extraídos e devem sem realizados exames radiográficos 

(Florentino et al., 2015) visando melhora da saúde geral do paciente e redução de 

possíveis complicações. (Ribeiro Júnior et al., 2010; Menezes et al., 2014). Nesta 

avaliação devem ainda ser observados patologias como penfigóides, líquen plano, 

leucoplasias e outras lesões que podem ser confundidas ou alteradas com a presença de 

MO (Ribeiro Júnior et al., 2010). Pacientes edêntulos também devem ser avaliados. 

Próteses removíveis devem ser avaliadas a sua adaptação, retenção e estabilidade, 

buscando remover possíveis fontes de trauma. Deve-se orientar os pacientes sobre uma 

possível descontinuidade de uso caso seja necessário para evitar trauma mecânico. O 

paciente não deve dormir com a prótese e esta deve estar imersa em meio copo americano 

com água e uma colher de chá de bicarbonato de sódio, cobrindo o copo com um papel 

toalha (Menezes et al., 2014; Lopes et al., 2016).  

Deve-se fazer uma intensa motivação ao paciente quanto a higiene oral. Este 

cuidado é extremamente importante na redução de infecções e prevenção de mucosite 

oral severas. O recomendado é o uso de escovas macias e não traumáticas, fio dental, 

conforme tolerado e avaliando a condição hematológica do paciente, creme dental com 

flúor e enxaguatórios não alcoólicos (Albuquerque et al., 2007). A limpeza da língua deve 

ser aconselhada, pois melhora a estimulação dos receptores gustativos e melhora o 

estímulo salivar (Ribeiro Júnior et al., 2010). 

A crioterapia, uso do gelo, é uma forma de prevenção de baixo custo, sem riscos, 

de fácil aplicação clínica e com alta eficácia. Promove uma vasoconstrição local, 

diminuindo o fluxo sanguíneo para a mucosa oral, reduzindo o dano celular. Previne o 

aparecimento de novas lesões e induz o alívio da dor. É uma prática instituída nas 

diretrizes dos cuidados com mucosite da Multinational Association of Supportive Care in 

Cancer and International Society of Oral Oncology (MASCC/ ISOO) de 2014 (Lopes et 

al., 2016). 

 Outro cuidado preventivo utilizado é o uso do fator de estimulação de colônia 

macrófago - granulócito (GM - CSF) que é uma citocina que induz a proteção da mucosa 

durante a realização do tratamento antineoplásico que apresentou resultados controversos, 

necessitando de estudos adicionais e detalhados (Albuquerque et al., 2007; Santos et al. 

2009).  
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O Palifermin (fator de crescimento de queratinócitos) tem sido utilizado para 

redução e incidência da mucosite oral com bons resultados clínicos (Ribeiro RA et al., 

2008; Santos et al., 2009; Miranda et al. 2016; Daugėlaitė et al., 2019). Ele induz a 

proliferação celular, aumentando a espessura do epitélio, reduzindo o dano no DNA 

causado pelas terapias antineoplásicas. Promove o aumento das enzimas desintoxicantes 

que protegem o tecido da ação dos compostos oxidante, diminuindo os níveis de citocinas 

inflamatórias e a apoptose (Santos et al., 2009).  

Medicações anti-inflamatórias como a benzidamina no enxágue oral reduziu a 

frequência de mucosite grau III nos pacientes que utilizaram (Hong et al. 2019). Foi 

avaliado em estudos o uso de enxágue bucal suave com esquemas utilizando solução 

salina ou bicarbonato de sódio na prevenção de MO, podendo reduzir a sua gravidade. A 

clorexidina foi muito estudada, alguns estudos demonstram sua efetividade, observando 

diminuição de MO grau III e IV e sua duração foi menor (Daugėlaitė et al., 2019) e outros 

dizem não ter benefício adicional na prevenção da MO. De fato, relataram maior 

desconforto, alteração de paladar e coloração dos dentes (Hong et al., 2019). 

A geléia real com cloridrato de benzidamina e lavagens com nistatina, foram 

avaliadas em tiveram como resultado uma recuperação mais rápida da MO grau III, II e 

I. Em outro estudo foi avaliado o uso de lactobacilos brevis (CD2) e os estudos mostraram 

que a MO de qualquer grau se desenvolveu menos frequente e os pacientes utilizaram 

menos analgésicos para alívio da dor. O uso do zinco promoveu menor frequência da MO 

com seu uso (Hong et al., 2019). 

 Os cuidados nutricionais preventivos incluem a ingesta de alimentos frios ou em 

temperatura ambiente; evitar alimentos irritantes e dar preferência a alimentos fáceis de 

mastigar e engolir (Lopes et al., 2016).  

A laserterapia de baixa potência para prevenção de MO, em comprimentos de 

onda entre 630- 660 nm foi de grande valia para pacientes em transplante de células 

hematopoiéticas e em radioterapia. Já nos pacientes em tratamento com quimioterápicos 

nenhuma diretriz foi possível devido à ausência de controle randomizado e a variabilidade 

significativa dos parâmetros de terapia fotomoduladora (Hong et al., 2019).  
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TRATAMENTO 

É baseado na prevenção e cuidados paliativos, visando o alívio da dor e 

prevenindo o surgimento de infecções secundárias. Sendo assim, muitas substâncias têm 

sido estudadas para diminuir a severidade da mucosite, como analgésicos, vitaminas A, 

D, Zn, enxaguatórios bucais, anestésicos locais, laserterapia entre outros, porém, sem 

eficácia absoluta (Oliveira et al., 2018).  

A manutenção da higiene antes, durante e após o tratamento irá reduzir o risco 

complicações dentárias, incluindo infecções, cáries, gengivite e osteoradionecrose 

(Menezes et al., 2014). Os substitutos da saliva à base de mucina ou saliva artificial 

podem ser usados como paliativos na xerostomia (Ribeiro Júnior et al., 2010; Oliveira et 

al., 2018).  

Uma opção muito utilizada no tratamento da MO é crioterapia. Baseia-se na 

vasoconstrição temporária da mucosa, com uso de gelo, para reduzir a exposição do 

epitélio a agentes citotóxicos como o flourouracil (5-FU), medicamento muito usado no 

tratamento do câncer. A crioterapia é comumente feita durante as infusões de 

quimioterapia, num período que varia entre 30 e 45 min. Tratamento Simples e de bons 

resultados (Ribeiro Júnior et al., 2010; Daugėlaitė et al., 2019). Pode ser utilizada 

enfaticamente na fase inflamatória da Mucosite já instalada, antes do surgimento das 

úlceras (Ribeiro Júnior et al., 2010). 

O uso de antifúngicos, como, nistatina, clotrimazol, citoconazol, fluconazol, é 

adequado por promover um tratamento local ou sistêmico de uma infecção fúngica que 

pode surgir como oportunista. Observou-se maior aceitação do fluconazol pelo seu sabor 

mais agradável e por ser dosagem única (Ribeiro Júnior et al., 2010). 

Para tratamento em casos onde os sintomas estão influenciando a qualidade de 

vida dos pacientes é utilizado anestésicos locais como a lidocaína viscosa, tetraciclina gel 

e hidrocloreto de diclonina. Nos casos severos podem ser usados analgésicos de ação 

central como morfina, codeína e tramadol (Ribeiro Júnior et al., 2010). 

O cloridrato de difenidramina, um anti-histamínico, pode ser usado como 

bochechos diluídos em água. Também é eficaz no controle tópico da dor o hidrocloridraro 

de benzidamina, por sua ação anti-inflamatória, antimicrobiana e anestésica, (Ribeiro 

Júnior et al., 2010; Menezes et al., 2014). Pode se usar colutórios com corticosteróide 

para alívio do processo inflamatório da MO (Ribeiro Júnior et al., 2010).  



8 
	

Agentes naturais como camomila, sálvia e mirra, por sua ação antimicrobiana, 

podem ser utilizados na forma de bochechos, quatro vezes ao dia (Ribeiro Júnior et al. 

2010, Miranda et al., 2016). 

 Bochechos com gel bioaderente Gelclair (polivinilpirrolidona e hialuronato 

sódico) formam um filme sobre a mucosa oral, promovendo proteção física das úlceras, 

propiciando um rápido alívio. Porém, são necessários estudos clínicos para comprovação 

de sua eficácia. De forma complementar tem o medicamento OraMedic (Aloe Vera que 

tem ação cicatrizante, anti-inflamatória e bactericida; e Maltodextrina que forma um filme 

protetor) (Ribeiro et al., 2008). 

O uso do laser tem indicado grande efetividade na redução da severidade da MO. 

É conhecida a funcionalidade da laserterapia em pacientes oncológicos, promovendo 

efeitos biológicos através de processos fotofísicos e bioquímicos, elevando o 

metabolismo celular. O laser atua como antiinflamatório, analgésico e cicatrizante nas 

lesões, estimulando sua atividade mitocondrial (Hong et al., 2019). Seu mecanismo de 

ação é a fotoestimulação dos cromóforos que induzem o aumento de produção de 

adenosina das células da mucosa oral, acelerando assim o metabolismo celular. Este 

mecanismo aumenta a resposta da produção dos fibroblastos, o que se associa ao menor 

tempo de cicatrização (Florentino et al., 2015). 

 

 

DISCUSSÃO 

Muito vem sendo pesquisado sobre quais cuidados são mais efetivos na prevenção 

e tratamento da MO. Não há consenso em um protocolo e por isso vários métodos e 

substâncias pesquisadas são usadas empiricamente e paliativamente. Todos os esforços 

de pesquisa são importantes dada a alta prevalência da MO nos pacientes com câncer, em 

busca de um protocolo específico, seguro e efetivo (Hong et al. 2019). 

Por esta revisão de literatura, pôde-se observar que dentre as medidas propostas 

nos estudos para prevenir e tratar a MO, resultante do tratamento antineoplásico, estão 

centrados em elaboração de um programa de cuidados orais, enfatizando-se que quando 

feito por cirurgião-dentista capacitado, se torna mais eficiente e permite intervenções que 

visam o manejo e controle da dor, identificação de infecções, obtendo assim, um 

acompanhamento mais adequado com resultados mais efetivos (Figueiredo et al., 2013). 
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De acordo com os resultados apresentados nesta revisão foi observado uma 

predominância de estudos que utilizam o laser de baixa potência como alternativa eficaz 

na prevenção e tratamento de mucosite oral induzida por quimioterapia e/ou radioterapia 

(Florentino et al., 2015).  

Outra terapêutica utilizada com bons resultados clínicos foi o uso do Palifermin 

(fator de crescimento de queratinócitos) para prevenir e tratar a MO em pacientes 

submetidos a quimioterapia e radioterapia (Ribeiro et al., 2008; Santos et al., 2009; 

Miranda et al. 2016; Daugėlaitė et al., 2019). É aprovado na Europa e EUA para redução 

da incidência da MO em malignidades hematológicas (Albuquerque et al., 2007). De 

acordo os estudos apresentados por Daugelaite et al. (2019), o Palifermin usado em doses 

menores (60ug/kg) não teve resultado significativo em comparação ao utilizado em doses 

maiores (180ug/kg). Ribeiro et al. (2008), cita o Palifermin como nova opção terapêutica 

para prevenção da mucosite oral, recomendando a dose de 60ug/kg/dia por três dias antes 

do tratamento e três dias após o transplante autólogo de células tronco. Miranda et al. 

(2016), mostrou que o uso do Palifermin reduziu a ocorrência de mucosite oral grave nos 

pacientes que recebem altas doses de quimioterapia e terapia de radiação. 

A utilização de bochechos é falada em quase todos os estudos, e pôde-se observar 

que há controvérsias quanto ao uso de clorexidina 0,12%, que deve continuar sendo 

pesquisada para comprovar sua eficácia e garantir uma prescrição correta. Contudo, 

mesmo diante de divergências quanto ao seu uso, ainda está na lista de substâncias mais 

utilizadas para bochechos, no auxílio da prevenção e tratamento da MO. Juntamente à 

clorexidina, citam-se ainda bochechos com bicarbonato de sódio diluído em água e alguns 

agentes naturais, como chá de malva, camomila, salva, mirra. Todos têm ação 

antimicrobiana, porém os agentes naturais tem as vantagens de não causar disgeusia, não 

manchar os dentes e não causar ardor. Coisas que acontecem com o uso da clorexidina 

(Albuquerque et al., 2007; Santos et al., 2009; Ribeiro Júnior et al., 2010; Miranda et al., 

2016). 

A MO, na maioria dos casos, vem acompanhado por infecções oportunistas. A 

candidose é a mais comum, portanto quase sempre se associa ao tratamento o uso de 

antifúngicos, aplicados em diferentes formas de administração, a depender do grau de 

envolvimento da mucosa (Ribeiro Júnior et al., 2010).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por tudo relatado nesta revisão de literatura, reforça-se a importância da presença 

do cirurgião-dentista na equipe envolvida com o paciente em âmbito ambulatorial e 

hospitalar. Isso se deve ao seu importante papel tanto no período pré quanto pós - 

tratamento dos pacientes, pois o sucesso no manejo das complicações orais da terapia 

antineoplásica envolve consultas preventivas, evitando assim sequelas da quimioterapia 

e radioterapia. Ressalta-se por fim, que o laser de baixa potência utilizado na prevenção 

e tratamento da mucosite, se apresenta como uma opção viável, de baixo custo e sem 

efeitos colaterais.  
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