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INTRODUÇÃO:

A mucosite oral é um dos efeitos adversos mais recorrentes induzidos pela terapia contra o câncer,

manifestada por ardência bucal, surgimento de úlceras dolorosas e feridas na boca, ocasionando

dificuldades na alimentação, deglutição e na fala. A mucosite ocasionada pelo tratamento

quimioterápico e/ou radioterápico, geralmente surge de 3 a 5 dias após o início do tratamento. Diante

de casos mais graves, pode-se fazer uso de métodos como a nutrição enteral ou parenteral para

alimentação e consumo de opióides para analgesia para se evitar a desnutrição por parte dos

pacientes, a hospitalização e a interrupção da terapia do câncer.(1)

A fotobiomodulação (PBM) é uma tecnologia em ascensão, com potencial de tratamento e prevenção

de condições como a mucosite oral. A implementação de protocolos clínicos, com padronização dos

parâmetros da fotobiomodulação e informações baseadas em evidência, pode contribuir para a

efetividade da intervenção e segurança dos pacientes.(2)

Objetivou-se com esse estudo, elaborar um protocolo clínico gerenciado na prevenção e tratamento

da mucosite oral, em pacientes submetidos à radioterapia e/ou quimioterapia.

METODOLOGIA:

Trata-se de um estudo de implementação de evidências, desenvolvido em hospital de ensino,

público, terciário, situado na cidade de Campinas, São Paulo. Foi utilizada a metodologia do JBI(3)

desenvolvida em três fases: 1: Estabelecer uma equipe para o projeto e realizar uma auditoria de base,

considerando os critérios informados por evidências; 2: Refletir sobre os resultados da auditoria de

base, projetar e implementar estratégias para lidar com a não conformidade encontrada na auditoria de

base; 3: Realizar uma auditoria de acompanhamento para avaliar os resultados das intervenções

implementadas para melhorar a prática e identificar questões futuras a serem tratadas em auditorias

subsequentes.
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Os dados apresentados neste estudo referem-se à Fase 2, onde foram elaboradas estratégias

para implementação da evidência na prática clínica, a partir dos resultados da auditoria da Fase 1,

sendo a principal a elaboração do protocolo clínico gerenciado. Conduziu-se uma revisão da literatura

para dar subsídios à elaboração do material onde se considerou o acrônimo PCC (População,

Condição e Contexto) para formulação da pergunta de pesquisa e critérios de inclusão, a seguir:

● Pergunta de pesquisa: Quais as melhores práticas disponíveis para prevenção e tratamento da

mucosite oral em pacientes adultos com câncer, em tratamento ambulatorial com radioterapia e/ou

quimioterapia?

Acrônimo Critérios de Inclusão

População Adultos com câncer em tratamento com radioterapia e/ou quimioterapia

Condição Mucosite oral

Contexto Ambulatorial

Foi elaborada uma estratégia de busca personalizada nas bases de dados Cochrane Library,

JBI via Ovid, Embase e Medline via Pubmed, utilizando-se as seguintes palavras-chaves e

descritores: mucosite oral; câncer; oncologia; quimioterapia; radioterapia. Foram consideradas

revisões sistemáticas, sem limite temporal e nos idiomas inglês, português e espanhol. Também,

foram realizadas buscas por Guidelines e Recomendações de Especialistas em websites de

associações ou entidades governamentais como Mucositis Study Group of the Multinational

Association of Supportive Care in Cancer (MASCC), International Society of Oral Oncology (ISOO) e

Sociedade Brasileira de Oncologia.

Para elaboração do protocolo clínico gerenciado, seguiram-se as recomendações do guia

elaborado pela própria instituição onde o estudo foi desenvolvido.(4)

O estudo é parte da pesquisa “Prevenção e manejo da mucosite oral em pacientes com

câncer: efeito da implementação de evidência na prática clínica”, aprovada pelo Comitê de Ética em

Pesquisa da Unicamp sob o número CAAE: 47636621.0.0000.5404.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Na busca nas bases de dados retornaram 49 registros, dos quais 8(1,6-12) estudos foram selecionados

para uso na elaboração do protocolo clínico gerenciado (Figura 1).
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Figura 1 – Fluxograma PRISMA(5) de identificação e seleção de estudos nas bases de dados.

Campinas, 2022.

Dentre os estudos selecionados destaca-se o Guideline da MASCC/ISOO que apresenta um

painel de recomendações (nível I de evidência), sugestões (nível II de evidência) e nenhuma diretriz

possível (nível III de evidência) para a prática(1). O painel está dividido em oito seções que têm sido

usadas como modelo em outros estudos de revisão (Riley e Riley), tornando-as consistentes no que se

refere a sua efetividade e nível de evidência. Dentre os oito tópicos relacionados constam: a higiene

oral básica; agentes anti-inflamatórios; fotobiomodulação; crioterapia; antimicrobianos, protetores de

mucosa, anestésicos e analgésicos; citocinas e fator de crescimento; natural e miscelânea e; todas as

intervenções para mucosite gastrointestinal(1).

As recomendações (nível I de evidência) estão descritas em quatro seções do guideline(1): uso

de benzidamina colutório para prevenção de mucosite oral em pacientes com câncer de cabeça e

pescoço que estejam recebendo dose moderada de radioterapia (seção: agentes anti-inflamatórios);

uso de fator de crescimento (KGF-1) intravenoso para a prevenção de mucosite oral em pacientes com

câncer hematológico submetidos ao transplante de células-tronco hematopoiéticas, condicionado ao

regime que inclui quimioterapia em alta dose e irradiação corporal total (seção: citocinas e fator de

crescimento); não uso de glutamina parenteral para a prevenção de mucosite oral em pacientes

submetidos ao transplante de células-tronco hematopoiéticas (seção: natural e miscelânea)(1).

Ainda, a seção fotobiomodulação é a única que se destaca com duas recomendações (nível I

de evidência) (1): uso intraoral de terapia com fotobiomodulação usando laser de baixa frequência para

a prevenção de mucosite oral, em pacientes adultos submetido ao transplante de células-tronco

hematopoiéticas, condicionado ao regime que inclui quimioterapia em alta dose com ou sem irradiação
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corporal total e; uso intraoral de terapia com fotobiomodulação usando laser de baixa frequência para a

prevenção de mucosite oral, em pacientes adultos recebendo radioterapia-quimioterapia para câncer

de cabeça e pescoço(1).

Outros guidelines que utilizam evidências para o manejo e prevenção de mucosite oral estão

disponíveis(9,10) e um sumário de evidência com a classificação do grau de certeza e força de

recomendação, disponibiliza as seguintes informações(11,12):

• Todos os pacientes devem receber informações educativas sobre potenciais complicações

orais antes do início da terapia do câncer;

• Todos os pacientes em tratamento do câncer devem ser incentivados a relatar quaisquer

sinais e/ou sintomas orais aos profissionais de saúde, manter uma boa higiene bucal (protocolos

padronizados de cuidados orais), parar de fumar (se aplicável), manter-se hidratado e evitar estímulos

dolorosos;

• Os médicos devem considerar o risco de mucosite oral ao determinar a profilaxia adequada

que pode incluir agentes farmacológicos, crioterapia e terapia com laser de baixa intensidade;

• Todos os pacientes que recebem terapias contra o câncer devem ser avaliados quanto à

desnutrição usando um instrumento padronizado e devem ser encaminhados a um nutricionista, se

necessário;

• O tratamento da mucosite oral deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar e o

tratamento deve ser baseado na graduação da lesão oral.

As recomendações e sugestões que contribuem para as melhores práticas, disponíveis nos

estudos selecionados nesta revisão de literatura, foram utilizadas na elaboração do protocolo clínico

gerenciado para a radioterapia, que teve como base o “Protocolo de prevenção e tratamento da

mucosite por meio do laser”(13) da própria instituição, referente aos pacientes em tratamento oncológico

com transplante de medula óssea. Além disso, foi elaborado um material educativo, com linguagem

baseada em senso comum, para ser entregue aos pacientes e familiares, buscando atender suas

necessidades durante o uso da fotobiomodulação no ambulatório da instituição onde o estudo foi

desenvolvido (Figura 2).

Figura 2 - Material educativo desenvolvido pelos autores.

Campinas, 2022.
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CONCLUSÕES:

Levando em conta as implicações causadas pela mucosite oral nos pacientes oncológicos e as

evidências relacionadas à sua prevenção e manejo, propôs-se com este estudo elaborar um protocolo

clínico gerenciado, baseado em evidência disponível e, assim, aumentar a segurança e efetividade das

intervenções para pacientes e profissionais da saúde.
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