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Resumo 

 

Objetivos:  avaliar a eficácia do laser de baixa intensidade (LBI) no tratamento da 

mucosite e comparar os efeitos cicatrizantes de duas potências do LBI (35mW e 

100mW). Métodos:  Foram utilizados 72 hamsters Sírios Dourados (Mesocricetus 

auratus) com idade de 8 a 12 semanas e peso entre 120 e 150g. Todos os animais 

receberam uma injeção intraperitoneal de 5-Fluorouracil (5-FU) no dia 0 (80mg/kg) e no 

dia 2 (40mg/kg), para indução da mucosite, por meio de irritação superficial com agulha 

G18. Os hamsters foram distribuídos em três grupos: grupo I laser terapêutico (n=24), 

potência de 35mW, energia de 0,52J, tempo de 16 segundos; grupo II laser terapêutico 

(n=24), potência de 100mW, energia de 0,56J, tempo de 6 segundos; e o grupo III 

controle. A bolsa jugal direita dos hamsters foi superficialmente irritada, nos dias 3 e 4. 

Os grupos I e II receberam aplicações diárias de LBI nos dias 3 a 6, comprimento de 

onda de 660nm, de forma pontual, por contato, irradiados em cinco locais 

geometricamente distribuídas na mucosa jugal, de maneira a privilegiar as regiões mais 

vascularizadas e a cobrir toda a área da bolsa com a luz, devido ao espalhamento nos 

tecidos. No grupo III a mucosa foi somente irritada. Os grupos foram redistribuídos em 

quatro subgrupos com seis animais em cada um, sendo que cada subgrupo foi, 

aleatoriamente, submetido à eutanásia nos dias D4, D7, D11 e D15. A expressão da 

ciclooxigenase 2 (COX-2), fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e a 

densidade de microvasos mensurada pelo Fator VIII, foram analisadas pelo método 

imunohistoquímico, bem como se procedeu à avaliação histopatológica de reparação 

tecidual e da inflamação pela coloração de hematoxilina-eosina (HE).  Resultados:  O 

processo inflamatório estava instalado em todos os grupos, durante o período inicial. 

No grupo I houve inibição da ciclooxigenase-2, redução do tempo da inflamação e 

estabilização  da expressão do VEGF e expressão do Fator VIII, comparado aos 

grupos II e III, no período inicial. Conclusão:  O LBI é promissor instrumento para 

minimizar o processo inflamatório, sendo que a potência de 35mW apresentou 

melhores resultados, inibindo a enzima COX-2.  

 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os pacientes oncológicos em tratamento com altas doses de quimioterapia e/ou 

radioterapia de cabeça e pescoço, capazes de desenvolverem efeitos colaterais, têm a 

mucosite como um dos principais motivos na descontinuidade do tratamento. A 

incidência varia de 89% em pacientes em tratamento com quimioterapia a 100% nos 

submetidos a radioterapia fracionada1 e nos que se submeteram a transplante de 

medula óssea (TMO)2. 

A mucosite, consequência debilitante e dose-limitante da terapia antineoplásica, 

manifesta-se com ardência na mucosa bucal, que pode progredir para edema, eritema 

com formação de úlcera e pseudomembrana, resultando em dor intensa e prejuízo na 

alimentação e comunicação. Coincide com o período de neutropenia grave, 

acarretando risco ao paciente por facilitar a presença de infecções fúngicas, 

bacterianas e virais, cujos efeitos podem levar à interrupção do tratamento, causando 

impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes3,4,5. 

Sonis6, em 2004, relata que a mucosite é processo com fisiopatologia complexa 

e classifica sua patogênese em cinco fases: iniciação, resposta primária ao dano, 

amplificação de sinais, ulceração e cicatrização. A primeira fase é considerada quando 

a quimioterapia e/ou radioterapia têm início e agridem tanto as células epiteliais quanto 

as do tecido conjuntivo por meio de dano ao DNA e formação de espécies de oxigênio 

reativo (ROS), o que diminui a renovação celular, afetando, em especial, epitélio e 

vasos sangüíneos. Nesta fase a mucosa apresenta aspecto normal. Na fase II ocorre a 

ativação dos fatores nucleares de transcrição da família Kappa-B (NF-kB), que induz 

mais de 200 genes, entre eles citocinas pró-inflamatórias como o TNFα (fator de 

necrose tumoral), IL1β (interleucina 1β) e IL6 (interleucina 6), que estimulam enzimas 

pró-apoptóticas, bloqueando os mecanismos de crescimento e diferenciação celular e 

dando início às injúrias teciduais. Uma das enzimas importantes liberadas é a 

ciclooxigenase-2 (COX-2), que é mediadora no processo inflamatório. Clinicamente 

ocorrem quadros de ardência na mucosa, com diminuição salivar. A fase III é 

consequência da ativação das citocinas pró-inflamatórias (TNFα e IL 1β), que, além de 

causarem dano ao epitélio, endotélio e fibroblastos, iniciam ciclo de retroalimentação 

positivo, ampliando o dano primário. Como resultado, a mucosa torna-se mais delgada 

e eritematosa e inicia-se a fase dolorosa, dificultando a alimentação. Na fase IV ocorre 
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perda de integridade da mucosa, causando lesões dolorosas, propensas à colonização 

bacteriana, caracterizando-se como a etapa mais dolorosa devido à presença das 

úlceras e propiciando a ocorrência de infecção sistêmica. Na fase V, denominada de 

cicatrização, as moléculas mensageiras são lançadas direto da matriz extracelular ao 

epitélio contíguo à úlcera, induzindo-o à divisão, migração e diferenciação, a fim de 

possibilitar a formação de uma mucosa íntegra.  

A mucosite desenvolve-se com maior frequência nos epitélios não 

queratinizados como mucosa jugal, labial, palato mole, ventrolateral da língua e 

assoalho bucal4.  Os autores5,7,  de maneira geral, destacam entre as caracterísitcas 

clínicas por eles relatadas, a forma branda da mucosite com lesão eritematosa na 

mucosa intacta, traduzida pelo paciente como sensação de ardência e queimação. Na 

forma grave desenvolvem-se úlceras, que podem estar associadas a infecções, muitas 

vezes, requerendo abordagens terapêuticas como nutrição parenteral e uso de 

analgésicos opióides1,8. Tais fatos desencadeiam reflexos negativos na qualidade de 

vida do paciente e, conseqüentemente, aumentam o tempo e custos de internação5. 

A mucosite é de origem multifatorial9 e, segundo Sonis10, pode ser 

geneticamente determinada. Não existe ainda, na literatura, nenhum tratamento eficaz 

para evitar o aparecimento da mucosite. Geralmente o tratamento é paliativo e consiste 

em orientação de higiene bucal, crioterapia, uso de antissépticos, antiinflamatórios, 

antibióticos e fator de crescimento do queratinócito (Palifermina)5,11,12,13,14,15. Novas 

alternativas têm sido discutidas e avaliadas, concentrando-se no uso de agentes que 

estejam relacionados com a modificação do metabolismo epitelial e redução da 

susceptibilidade do paciente em relação à mucosite16,17,18,19. Uma opção promissora é o 

laser de baixa intensidade (LBI), que tem demonstrado resultados eficazes em todos os 

parâmetros avaliados13,20, já que possui ação  analgésica, antiinflamatória e reparadora 

tecidual 21.  

Sua aplicação na mucosite é estudada desde a década de 90, tanto em 

animais11,16, 22,23,24,25,26,27,28,29  quanto em humanos13, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39. 

Sonis et al22  iniciaram os estudos em modelo animal, sendo seguidos por vários 

autores. Em estudo usando o laser em mucosite induzida em hamsters, Ferrari27 

utilizou 65 hamsters, distribuídos em 3 grupos: (I) experimental,  que recebeu o laser, 

(II) controle positivo, que não recebeu laser e (III) controle negativo (5 animais), que 
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não recebeu o protocolo de indução de mucosite. Utilizou-se o laser InGaAlP, 685nm, 

potência de 30mW, DE 12 J/cm2, tempo de 10 segundos, em cinco pontos, irradiados 

nos dias 0 a 6 do experimento. As biópsias excisionais foram realizadas nos dias  0, 4, 

8, 12, 15. A média da intensidade da mucosite foi avaliada, sendo que o grau 3 foi o 

escore máximo desenvolvido no grupo experimental, tendo alcançado o grau  5 no 

grupo controle positivo. Concluiu-se que o grupo de animais que recebeu aplicação do 

LBI apresentou melhores resultados que o grupo controle. 

 França28, utilizando a mesma metodologia e parâmetros diferentes do LBI, 

estudou 30 hamsters distribuídos em dois grupos de 15 animais cada: grupo I, que 

recebeu crioterapia preventiva correspondente aos dias 0 e 2; os animais receberam 

bolsa de gelo na mucosa direita, por 5 minutos antes do quimioterápico e por mais 10 

minutos após a quimioterapia. A mucosa esquerda não recebeu tratamento. Grupo II, 

laser preventivo, que recebeu laser do dia 0 ao dia 3, antes da ranhura. As mucosas 

foram analisadas nos dias 2, 5 ,8 e 10.  O laser utilizado foi o GaAlAs, 660nm, 30mW, 

tempo de 40 segundos, densidade de energia de 1,2J/cm2, ponteira 3mm. Os 

resultados mostraram que a terapia laser acelerou o processo de cicatrização no grupo 

experimental quando comparado ao grupo controle.  

Lara et al29  utilizaram ratos que receberam ranhuras em palato, com o objetivo 

de comparar o LBI com dexametasona e  concluiram que o uso da dexametasona foi  

mais efetivo, em controvérsia com o descrito anteriormente. 

Em humanos os estudos têm sido direcionados tanto para pacientes em 

tratamento ambulatorial das neoplasias,30,31,32,33,34,36,39 como para aqueles submetidos 

ao protocolo de transplante de medula óssea (TMO)13,35,37,38. Na aplicação do laser em 

pacientes de TMO, alguns autores,13,35,37 relatam que a irradiação do laser reduziu a 

gravidade e a ocorrência da mucosite, assim como o grau da dor, levando à diminuição 

do uso de morfina. Barasch et al.13 realizaram estudo prospectivo, duplo cego, com 22 

pacientes que tinham sido submetidos a TMO, nos quais foi realizada a aplicação 

preventiva de laser Hélio-Neônio (He-Ne), 632,8nm, modo contínuo, com 25mW, fibra 

óptica desfocada de 0,8cm2, densidade de energia de 1J/cm2, tempo de 40 segundos 

consecutivos para cada cm² de área do tecido. O total de energia aplicado em cada 

paciente, variou de acordo com a superfície de área da mucosa (variação de 26 a 30 

cm²); a região contralateral recebeu apenas placebo. Os autores concluíram que 
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ocorreu uma diminuição da gravidade da mucosite; entretanto não houve diminuição da 

incidência. Ciais et al30, em estudo retrospectivo, não randomizado, relatam que o laser 

He-Ne reduziu a gravidade e a ocorrência da mucosite. Bensadou et al32, em estudo 

preventivo, randomizado, com pacientes tratados com radioterapia, usaram o laser He-

Ne, 632,8nm, 60mW, densidade de energia de 2J/cm2 e concluíram que o tratamento 

com o laser reduziu significantemente a média de intensidade da mucosite. Antunes et 

al34, utilizando laser diodo InGaAlP, 600 nm, 50mW, 4J/cm2, tempo de 16 segundos, 

realizaram estudo randomizado com 38 pacientes de TMO e observaram diferenças 

estatisticamente significantes. No grupo do laser, um paciente apresentou grau IV de 

mucosite e no grupo controle 10 pacientes. Schubert et al37, em trabalho randomizado, 

duplo cego controlado, para prevenção de mucosite em pacientes submetidos a TMO, 

utilizaram dois comprimentos de onda, 650 (40mW) e 780nm (60mW), com densidade 

de energia de 2J/cm2 e concluíram que o laser de 650nm foi melhor que o de 780nm, 

diminuindo a gravidade e  a dor da mucosite.  Jaguar et al38 referem, em seu trabalho, 

que, apesar de estatisticamente não ser significante, a incidência da mucosite no grupo 

de laser foi menor do que a ocorrida no grupo controle. Abramoff et al39 estudaram 13 

pacientes submetidos à quimioterapia ambulatorial, num total de 32 ciclos que foram 

randomizados em três grupos: preventivo, placebo e terapêutico. Utilizaram laser 

AsGaAl, 685nm, 35mW, tempo 54 segundos, ponteira de 600 µm,  energia de 2J, com 

irradiação de três dias alternados e concluíram que no preventivo 73% dos pacientes 

não apresentaram mucosite, enquanto que no placebo, somente 27% (p=0.03).  

A literatura tem revelado evidências do uso de LBI na  redução da gravidade da 

mucosite bucal em pacientes submetidos à quimio e/ou radioterapia, desta forma 

desenhamos um projeto com o propósito de avaliar a ação da laserterapia no 

tratamento da mucosite, empregando comparativamente duas potências diferentes 

(35mW e 100mW). Foi analisado por meio de método imunoistoquímico: expressão da 

ciclooxigenase 2 (COX-2), fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e  

densidade de microvasos pelo  Fator VIII; concomitantemente procedeu-se  à  

avaliação histopatológica da reparação tecidual, da inflamação e da organização do 

colágeno, pelo método hematoxilina-eosina. 
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1.1 Objetivo Geral 

 

Estudar a ação do LBI na reparação da mucosite bucal. 

 

1.2 Objetivo Específico 

 

Avaliar dois protocolos de aplicação do LBI e suas ações no processo de cicatrização 

da mucosa, empregando duas potências distintas.  
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2 MÉTODOS 

 

2.1 Animais 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP), sob o no 1287/05. 

Foram utilizados 72 hamsters Sírios Dourados (Mesocricetus auratus), fêmeas, 

com idade de 8 a 12 semanas, pesando entre 120-150g, marcados nas regiões de 

dorso, cabeça, barriga, pata dianteira direita, pata dianteira esquerda e pata traseira, 

colocados em 9 gaiolas com  6 animais cada, com alimentação e água “ad-libitum”. 

 

2.2 Grupos Experimentais  

 

Inicialmente, os animais receberam injeção intraperitoneal de 5-Fluorouracil (5-

FU) no dia 0 (80mg/kg) e no dia 2 (40mg/kg), e suas bolsas jugais foram irritadas 

superficialmente com agulha G18. A tabela 1, apresentada a seguir, representa o 

esquema do experimento.  Os hamsters foram distribuídos em três grupos: grupo I 

laser terapêutico (n=24), potência de 32,8 (35mW), energia de 0,52J, tempo de 16 

segundos; grupo II laser terapêutico (n=24), potência de 92,6 (100mW), energia de 

0,56J, tempo de 6 segundos; e o grupo III, controle. A bolsa jugal direita dos hamsters 

foi superficialmente irritada, nos dias 3 e 4. Os grupos I e II receberam aplicações 

diárias de LBI nos dias 3 a 6 (Quadro 1). Os grupos foram redistribuídos em quatro 

subgrupos com seis animais em cada um, sendo que cada subgrupo foi, 

aleatoriamente, submetido à eutanásia nos dias D4, D7, D11 e D15. Os subgrupos  de 

35mW e 100mW que sofreram eutanásia no D4, não receberam a aplicação do laser, 

neste dia. 
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Quadro 1. Representação esquemática do experimento 

Período do experimento 0 2 3 4 5 6 7 11 15 

Injeção de 5FU •*▪ •*▪        

Arranhadura da mucosa   •*▪ •*▪      

Aplicação de laser   *▪ *▪ *▪ *▪    

Eutanásia  •   •*▪   •*▪ •*▪ •*▪ 
 

*  Grupo I  Laserterapia  -  35mW 

▪   Grupo II Laserterapia  -100mW 

•   Grupo III Controle 

 

Os hamsters foram anestesiados antes de receberem a aplicação do laser, nos 

dias  D3 ao D6. Os animais sofreram eutanásia nos dias D4, D7, D11 e D15; a bolsa 

jugal foi evertida e encaminhada para estudo anátomo-patológico. 

 

2.3 Laser 

 

O laser de baixa intensidade utilizado foi o diodo (InGaAIP), comprimento de 

onda de 660nm, potência de saída 32,8mW (35mW) e 92,6mW( 100mW), modo 

contínuo, por contato, de forma pontual, irradiados em cinco locais geometricamente 

distribuídos  na mucosa jugal de maneira a  privilegiar as regiões mais vascularizadas, 

buscando-se cobrir toda a área da bolsa com a luz (Figura 1), com  fibra óptica de 

600µm. O tempo utilizado foi, respectivamente, de 16 e 6s por ponto, sendo que o 

cálculo de  energia foi de 0,52 e 0,56J, com energia total de 2,62 e 2,78J para cada 

animal, respectivamente. Para o cálculo da energia utilizamos a equação: E (J)= t x P.  
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Figura 1. Fotografia da localização de aplicação do  laser 

 na mucosa jugal de hamster  . 

 

O laser foi aferido, anteriormente a cada aplicação, utilizando-se potenciômetro 

da marca LaserCheck® – Coherent – USA. 

 

2.4 Avaliação Microscópica da Mucosite 

 

Nos dias D4, D7, D11 e D15, os animais foram submetidos à eutanásia e tiveram 

suas bolsas jugais direitas removidas e analisadas. Os espécimes foram fixados em 

formalina a 10% e processados segundo técnica de rotina para inclusão em parafina. 

Foram realizados cortes histológicos com espessura máxima de 4�m, corados pelos 

métodos histoquímicos de hematoxilina-eosina (HE) e picrossírius. Utilizaram-se, 

também, cortes histológicos com espessura máxima de 4�m, em lâminas silanizadas, 

afim de se proceder a execução do método imunoistoquímico para os seguintes 

marcadores a saber: COX-2, VEGF e Fator VIII. 

 

2.5 Avaliação Histológica à Coloração de HE 

 

Avaliação foi feita quantificando-se a presença de polimorfonucleares neutrófilos, 

úlcera, de tecido de granulação e de linfomononucleares em cortes histológicos 
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corados pela hematoxilina-eosina, utilizando-se os aumentos de 100, 200 e 400x 

(CGA). Foi utilizado o princípio “hot spot”, considerando-se os seguintes parâmetros: 

2.5.1 Polimorfonucleares neutrófilos   

• 0-1 ausentes ou raros neutrófilos (Figura 2A) 

• 2-3 moderado a acentuado infiltrado neutrofílico com ou sem micro-

abscessos (Figura 2B) 

2.5.2 Úlcera e tecido de granulação  (Figuras 2C e 2D, respectivamente): 

considerados como presentes ou ausentes. 

 

A  B  

C  D  

Figura 2. Fotomicrografia de mucosa jugal de hamster . (A) HE, aumento de 400x: raros neutrófilos 

(escore 1). (B) HE, aumento de 200x: acentuado infi ltrado  neutrofílico ( escore 3). (C) HE, 

aumento de 100x: presença de úlcera. (D) HE, aument o de 100x: presença de lesão ulcerada com 

crosta fibrina leucocitária ( �) e tecido de granulação ( �). 
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Esta avaliação foi realizada segundo os preceitos de um estudo duplo cego, por 

patologista especializada em oncopatologia.  

 

3.6 Avaliação Imunoistoquímica 

 

O estudo imunoistoquímico foi realizado pela técnica de “Streptoavidin-biotin-

peroxidase” para os anticorpos COX-2, VEGF e Fator VIII (tabela 2), avaliados em 

cortes histológicos de 4µm de espessura, colocados em lâminas previamente 

silanizadas (3-aminopropyltriethoxysilane Sigma Chemical, CO USA código A3648), 

deixadas na estufa, a 57ºC, por 24 horas. A seguir realizou-se desparafinização em 

xileno por 30 minutos e repetiu-se a imersão em xilol, por 5 minutos (2X), seguida pela 

imersão em álcool etílico absoluto, por 5 minutos (3X); depois foram lavadas em água 

(H2O), por mais 5 minutos. Apenas para o COX-2 e FVIII procedeu-se a recuperação 

antigênica (HIER) imergindo-se as lâminas em tampão citrato pH 6.0, conforme 

descrito no quadro 2. 

As lâminas foram colocadas em tampão citrato até resfriar e, em seguida, foram 

lavadas em H2O, por 5 minutos. Para o bloqueio de peroxidase endógena, utilizou-se o 

peróxido de hidrogênio a 20 volumes, diluído, volume a volume, com 4 banhos de 5 

minutos cada. Seguiu-se lavagem em H2O destilada, por 5 minutos e, na sequência, 

em solução tamponada com fosfatos (PBS-solução salina tamponada com fosfato- pH 

7,4 a 7,8). O processo de incubação seguiu duas fases. Na 1ª. fase,   os procedimentos 

foram: incubação das lâminas com anticorpo primário diluído em BSA (soro albumina-

bovina) a 1%, em câmara úmida 4ºC, “over-night” e lavagem em PBS.  Na 2ª. fase, a) 

incubação das lâminas no segundo reagente do KIT LSAB (complexo avidina biotina), 

por 30 minutos (DAKO/ K0690); b) lavagem em H2O e  c) revelação no DAB líquido 

(diamino-benzidina) (DAKO/ K 3468). A revelação e montagem obedeceram os 

seguintes itens: a) as lâminas foram lavadas em H2O corrente e contracoradas  em 

Hematoxilina de Harris, por 3 minutos; b) lavagem em H2O; c) desidratação, d) 

diafanização, e) montagem com lamínula e resina. 
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Para o controle positivo do VEGF e da COX-2 utilizou-se adenocarcinoma 

colônico e para o do Fator VIII  utilizou-se placenta humana. O controle negativo da 

reação foi feito suprimindo-se o anticorpo primário.  

 

Quadro 2 - Especificações dos anticorpos utilizados  nas reações imunoistoquímicas 

 COX-2 VEGF FATOR VIII 

Anticorpo Monoclonal mouse 
anti COX-2 

Monoclonal mouse 
anti VEGF 

Monoclonal mouse 
anti Fator VIII 

Clone Cx 294 UG1 F8-86 

Diluição 1/200 1/100 1/5000 

Recuperação antigênica 

Panela de Pressão 

(1 minuto após início 
da pressão) 

Nenhuma 
Microondas 

(30 minutos) 

Marca 
Dako 

Código M3617 

Dako 

Código M7273 

Dako 

Código M616 

Controle positivo das 
reações 

Adenocarcinoma 
colônico 

Adenocarcinoma 
colônico Placenta Fator VIII 

 

 

2.7 Método do Picrossirius sob Luz Polarizada  

 

O estudo do colágeno foi realizado por meio da análise da coloração do 

picrossirius. Realizamos cortes histológicos de 4µm de espessura, seguindo o 

protocolo: a) desparafinização (xilol, álcool absoluto 3X, por 3 minutos), lavagem em 

H2O, por 3 minutos; b) imersão em solução saturada de ácido pícrico ( 2g/100 ml), por 

10 minutos, lavagem em H2O, por 3 minutos; c) imersão em picrossirius (solução 

aquosa saturada de ácido pícrico 100ml e pricrossírius 0,1g),  por 30 minutos, lavagem 

em H2O, por 3 minutos; d) imersão em solução saturada de ácido pícrico, por 10 

minutos; e) imersão em álcool absoluto, em 3 banhos rápidos; f) imersão em xilol, 4 

banhos rápidos; g) montagem em Entellan®. 
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Nesta coloração, quando o tecido é analisado em microscópio sob luz 

polarizada, as fibras de colágeno I adquirem coloração vermelha ou alaranjada, o 

colágeno II, coloração ligeiramente azulada e o colágeno III, coloração verde. 

 

2.8 Análise Quantitativa 

 

A análise quantitativa foi realizada com o auxílio de sistema digital de análise, 

que consistiu em microscópio Olympus BX51 com objetivas plan-acromáticas, acoplado 

a uma câmera de vídeo (marca Sony CCD-IRIS, modelo DXC-107A) e 

microcomputador Pentium 233mmx, trabalhando em ambiente Windows, com placa 

digitalizadora de imagens e contendo o “Software Image Tool” para Windows (versão 

3.00), fornecido pela “Health Science Center” da Universidade do Texas, Estados 

Unidos.  

A imunoexpressão da COX-2 e do VEGF foi observada tanto no estroma quanto 

no epitélio (Figura 3 A e B, respectivamtente ). A expressão epitelial foi quantificada em 

dois campos microscópicos, no aumento de 400x (CGA), iniciando-se na área de maior 

expressão na amostra (princípio do “hot spot”). As imagens digitalizadas foram 

trabalhadas no programa “Corel Photo Paint 12”, selecionando-se, com o auxílio da 

ferramenta “máscara de cor”, as tonalidades de castanho. Em seguida,   por meio da   

opção  “inversão  da  máscara”, protegeram-se as   tonalidades  desejadas, apagando-

se o restante da imagem com o auxílio da ferramenta “borracha” ( Figura 4). 
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Figura 3. (A) Fotomicrografia  da imunoexpressão da  COX-2 em epitélio e estroma, aumento de 

400x (caso 575A - grupo II – D7). (B) Fotomicrograf ia  da imunoexpressão do VEGF, aumento de 

400x (caso 363A - grupo III - D4) . 

 

 

 

Figura 4.  Fotografia da imunoexpressão da COX-2  ( caso 461C, grupo controle, D7),  mostrando a 

sequência de imagens utilizadas no programa “ Corel Photo Paint 12 ”. 

 

As imagens trabalhadas que foram processadas no “Corel” e as originais foram 

transportadas para o programa “ UTHSCSA Image Tool” (versão 3.00). A imagem foi 

transformada em tons de cinza por meio da opção “color to gray” e foi realizado o 

Imagem pronta para ser 
utilizada no programa de 

análise morfométrica 

Por meio do recurso 
“borracha”, o restante da 

imagem é eliminada 

“Inversão da máscara” para 
proteger os objetos 

desejados 

Imagem original A imagem é selecionada 
por meio do recurso  

“borracha” 
Seleção automática dos 

pixels semelhantes, por meio 
do recurso “máscara de cor” 
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threshold manualmente, em seguida, o programa realizou, automaticamente, a 

mensuração do objeto selecionado. A imunoexpressão foi definida pela relação entre a 

área de imunoexpressão na imagem trabalhada e a área total do campo digitalizado 

(Figura 5).  

 

 

 

Figura 5. Fotografia da imunoexpressão da COX-2 (ca so 461C, grupo controle, D7),  mostrando a 

sequência de imagens utilizadas no programa “Image Tool ”. 

 

 

O colágeno foi quantificado em um campo microscópico no aumento de 400x 

(CGA), no estroma (Figura 6), abaixo da lesão ulcerada ou no tecido de granulação 

quando este estava presente. Nos casos em que a mucosa estava totalmente 

reparada, optou-se pela análise em campo onde houvesse maior quantidade de 

colágeno (princípio do “hot spot”).  A imagem foi transformada em “preto e branco”, 

sendo realizado o threshold e mensurada a proporção entre o preto e o branco da 

imagem (Figura 7). 
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Figura 6. Fotomicrografia  da expressão do colágeno , 

aumento de 400x, aumento de 400x (caso 467A grupo I II – D11). 

 

 

Figura 7. Fotografia da expressão do colágeno (caso  461C, grupo controle, D7),  mostrando a 

sequência de imagens utilizadas no programa “ Image Tool ”  

 

A densidade de microvasos pelo Fator VIII (Figura 8) foi analisada em três 

campos contíguos, no microscópico, no aumento de 200x, iniciando-se a avaliação na 

área de maior vascularização, considerando-se a soma dos três valores. Os dados 

foram compilados em planilha, no programa Microsoft Office Excel 2003. 
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Figura 8. Fotomicrografia  da imunoexpressão do Fat or VIII, 

aumento de 400x  (caso 461 A -  grupo III – D7). 

 

2.9 Análise Estatística 

 

 Para análise estatística foram usadas todas as variáveis e comparações entre 

os grupos, independentemente do dia; entre os dias, independentemente do grupo; e 

entre os grupos, em cada dia. As variáveis qualitativas foram expressas em frequências 

absolutas e em porcentagens. As variáveis quantitativas foram resumidas em médias, 

medianas, desvios padrão, valores mínimos e máximos. Para as comparações, 

utilizaram-se o teste qui-quadrado de Pearson ou o teste exato de Fisher, no caso de 

variáveis qualitativas, e a ANOVA, no caso de variáveis quantitativas.  

O teste exato de Fisher é adequado para verificar se duas variáveis categóricas 

são independentes, usando a distribuição exata das caselas do interior da tabela 

(hipergeométrica), fixados os valores marginais da tabela. 

O box-plot é um gráfico que apresenta a distribuição dos valores, tomando a 

mediana como referência. São construídas “caixas”, cuja mediana é representada por 

uma linha no interior das mesmas. Essas “caixas” representam os valores do intervalo 

interquartil, que se referem aos valores compreendidos entre o percentil 25 e o 

percentil 75. Desta forma, 50% dos valores centrais da distribuição encontram-se na 

média. 

Foram utilizados, para execução da análise estatística, o programa SPSS 11.0 e, 

para confecção do banco de dados, o programa Access 2000. 
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Em todos os testes fixou-se em 0,05 ou 5% (p ≤ 0,05) o nível de rejeição da 

hipótese de nulidade, utilizando-se asterisco (*) para os valores significantes.  
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3 RESULTADOS 

 

No dia 5, ocorreu a morte de um animal do grupo de 35mW por choque 

anestésico ( parada cardiorrespiratória ) e no dia 7 ocorreu a morte de outro animal no 

grupo controle( por diarréia ). Não houve reposição dos animais. No grupo de 100mW 

não ocorreu nenhuma morte. Desta maneira, a partir do D7 foram estudados 70 

animais. Nos animais estudados, a mucosite bucal foi induzida de maneira cronológica 

satisfatóriamente. No primeiro momento houve necrose da mucosa, formação de úlcera 

com a presença de polimorfonucleares neutrófilos, seguida de tecido de granulação e 

posteriormente infiltrado de linfomononucleares, caminhando-se para o reparo total.  

 

3.1 Análise Microscópica do Processo Inflamatório p ela Coloração de HE 

 

3.1.1 Neutrófilos 

 

No início do experimento (D4), todos os animais do grupo I e II  (100%)  

apresentavam acentuado infiltrado neutrofílico. No grupo I, 50% dos animais estavam 

no parâmetro 0-1 e os outros 50% no 2-3. No D15, 100% dos animais do grupo I, 

66,7% do grupo II e 33,3% do grupo III encontravam-se com um número menor de 

neutrófilos (0-1). No grupo II e III, 33,3% e 66,7% dos animais, respectivamente, 

estavam com acentuado infiltrado neutrofílico (2-3) (Tabela 3).  

Na tabela 4 abaixo, considerando apenas os dias do experimento, no D4, 83,3% 

dos animais encontravam-se com acentuado infltrado neutrofílico (2-3) e no D15, 

64,7% dos animais estavam no parâmetro  0-1 (p=0,002*). 
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Tabela 3. Avaliação dos neutrófilos quanto aos grup os e aos períodos do experimento 

Dias Grupos 

 

Polimorfonucleares 
neutrófilos 

35 mW 100 mW Controle 

p-valor  

4 0 – 1 0 0 3   (50%) 

 2 – 3 6   (100%) 6    (100%) 3   (50%) 
0,074 

7 0 – 1 2   (33,3%) 1    (16,7%) 1   (20%) 

 2 – 3 4   (66,7%) 5    (83,3%) 4   (80%) 
>0,999 

11 0 – 1 4   (66,7%) 3    (50%)   5   (83,3%) 

 2 – 3 2   (33,3%) 3    (50%) 1   (16,3%) 
0,818 

15 0 – 1 5   (100%) 4    (66,7%) 2   (33,3%) 

 2 – 3 0 2    (33,3%) 4   (66,7%) 
0,131 

Teste exato de Fisher 

 

Tabela 4. Avaliação dos neutrófilos quanto aos perí odos do experimento 

Dias Polimorfonucleares 
neutrófilos 

4 (n=18) 7 (n=17) 11 (n=18) 15 (n=17) 

p-valor  

0 – 1 3 (16,7%) 4 (23,5%) 12 (66,7%) 11 (64,7%) 

2 – 3 15 (83,3%) 13 (76,5%) 6 (33,3%) 6 (35,3%) 
0,002* 

Teste qui-quadrado de Pearson 

 

3.1.2 Úlcera 

 

Ao compararmos os três grupos ao longo do período de estudo, notamos que o 

grupo I evidenciou uma gradativa diminuição quanto à presença de lesão ulcerada, 

sendo que, no D15, este grupo não revelava nenhum animal com úlcera (Tabela 5). Ao 

analisarmos os grupos II e III, no D15, notamos ainda a presença de úlcera, conforme 

demonstrado na tabela 5. Na comparação geral entre grupos, não houve diferença 

estatisticamente significativa quanto à presença de úlcera (p=0,576) (Tabela 6).  

No decorrer dos dias do experimento, não considerando os grupos, observamos 

uma diminuição da presença de úlcera (p=0,005*) (Tabela 7). 
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Tabela 5. Presença de úlcera quanto aos grupos e ao s períodos do experimento 

Dias Grupos 

 

Úlcera 

35 mW 100 mW Controle 

p-valor  

4 Ausente 2 4 3 

 Presente 4 2 3 
0,835 

7 Ausente 3 3 2 

 Presente 3 3 3 
>0,999 

11 Ausente 4 6 6 

 Presente 2 0 0 
0,294 

15 Ausente 5 5 5 

 Presente 0 1 1 
>0,999 

Teste exato de Fisher 

 

Tabela 6. Presença de úlcera quanto aos grupos de e studo 

Grupos Úlcera 

35 mW (n=23) 100 mW (n=24) Controle (n=23) 

p-valor  

Ausente 14 (60,9%) 18 (75,0%) 16 (69,6%) 0,576 

Presente 9 (39,1%) 6 (25,0%) 7 (30,4%)  

Teste qui-quadrado de Pearson 

 

Tabela 7. Presença de úlcera quanto aos períodos do  experimento 

Dias Úlcera 

4 (n=18) 7 (n=17) 11 (n=18) 15 (n=17) 

p-valor  

Ausente 9 (50,0%) 8 (47,1%) 16 (88,9%) 15 (88,2%) 0,005* 

Presente 9 (50,0%) 9 (52,9%) 2 (11,1%) 2 (11,8%)  

Teste qui-quadrado de Pearson 

 

3.1.3 Tecido de Granulação 

 

Ao avaliarmos o D4, não encontramos diferença entre os três grupos, sendo 

que, a partir do 7º dia, observamos que no grupo I somente 1/3 dos animais 

evidenciavam a presença de tecido de granulação, enquanto, nos grupos II e III, todos 

os animais já revelavam a sua presença, resultado esse  estatisticamente significante 

(p=0,015) (tabela 8). 
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Tabela 8. Presença de tecido de granulação quanto a os grupos e aos períodos do experimento 

Dias Grupo 

 

Tecido granulação

35 mW 100 mW Controle 

p-valor 

4 Ausente 6 6 5 

 Presente 0 0 1 

>0,999 

7 Ausente 4 0 0 

 Presente 2 6 5 

0,015* 

11 Ausente 3 1 4 

 Presente 3 5 2 

0,357 

15 Ausente 4 2 2 

 Presente 1 4 4 

0,280 

Teste exato de Fisher 

 

3.1.4 Linfócitos 

 

No D15, a presença de linfócitos foi de 20% no grupo de 35mW, de 50% no 

grupo de 100mW e 33,3% no controle (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Presença de linfócitos quanto aos grupos e aos períodos do experimento. 

Dias Grupo 

 

Linfócitos 

35 mW 100 mW Controle 

p-valor  

4 0 – 1 6  (100%) 6  (100%) 6  (100%) 

 2 – 3 - - - 
- 

7 0 – 1 6  (100%) 4   (66,7%) 3  (60%) 

 2 – 3 - 2  (33,3%) 2  (40%) 
0,376 

11 0 – 1 4  (66,7%) 5  (83,3%) 3  (50%) 

 2 – 3 2  (33,3%) 1  (16,7%) 3  (50%) 
0,818 

15 0 – 1 4   (80%) 3  (50%) 4  (66,7%) 

 2 – 3 1   (20%) 3  (50%) 2  (33,3%) 
0,818 

Teste exato de Fisher 
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3.1.5 COX-2 

 

Ao compararmos, por período, a média da COX-2 nos grupos, notamos que 

ocorreu uma diferença estatística, no 4º dia, entre os grupos III e I (P=0,038). No D7 a 

diferença esteve entre o grupo I e o grupo II (p=0,018) (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Distribuição da COX2 quanto aos grupos e  aos períodos do experimento 

Dias Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo p-valor 

DIA 4       

35 mW 33,34* 27,91 24,40 8,99 63,51 0,038* 

100 mW 25,91 29,90 16,57 0,47 47,66  

Controle 5,84* 5,74 4,22 0,59 13,09  

DIA 7       

35 mW 11,96** 9,38 9,96 2,65 30,35 0,018** 

100 mW 40,99** 39,63 14,40 23,56 63,82  

Controle 33,80 42,30 22,28 3,88 55,42  

DIA 11       

35 mW 28,10 22,83 32,04 0,00 72,22 0,546 

100 mW 36,64 38,46 27,59 2,11 68,17  

Controle 19,75 19,76 15,06 0,00 42,24  

DIA 15       

35 mW 19,20 12,97 26,69 0,00 64,72 0,701 

100 mW 21,89 11,79 27,46 0,00 65,80  

Controle 10,40 12,05 6,81 0,40 18,23  

  ANOVA 

*35mW x controle; **35mW X 100 
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3.1.6 VEGF 

 

Ao analisarmos os resultados verificados quanto aos grupos, observamos clara 

redução na média do VEGF do grupo II, comparada ao grupo controle, estatisticamente 

significante (p=0,002) (Tabela 11 e Figura 9).  Nos dias D11 e D15, os valores médios 

de VEGF, no grupo II, foram menores que os valores obtidos nos outros dois grupos 

(Tabela 12). 

 

Tabela 11. Distribuição do VEGF quanto aos grupos d e estudo 

Grupos Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo 

35 mW 41,73 33,99 26,44 11,09 92,10 

100 mW 25,51 18,90 24,07 0,00 79,36 

Controle 51,90 54,61 21,62 4,97 80,62 

*100mW x controle ANOVA  p=0,002 

 

 

Figura 9.  Demonstração da mediana do VEGF quanto a os grupos de estudo 
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Tabela 12. Distribuição do  VEGF quanto aos grupos e aos períodos do experimento  

Dias Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo p-valor 

DIA 4       

35 mW 43,05 37,33 25,41 16,95 74,67 0,805 

100 mW 50,40 54,05 23,21 18,72 79,36  

Controle 52,74 63,73 30,20 4,97 80,62  

DIA 7       

35 mW 31,09 19,83 30,83 11,09 92,10 0,438 

100 mW 33,03 37,20 22,61 6,07 60,52  

Controle 48,57 44,77 10,74 39,03 66,21  

DIA 11       

35 mW 47,05 48,65 34,20 12,41 83,31 0,018* 

100 mW 6,14 4,38 6,92 ,00 19,23  

Controle 48,74 58,12 27,44 5,56 74,85  

DIA 15       

35 mW 46,53 40,74 12,01 33,99 61,05 <0,001* 

100 mW 12,47 12,38 10,06 ,00 26,85  

Controle 59,54 60,67 8,37 48,87 67,95  

  ANOVA 

*100mW x controle; *100mW x 35mW 
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3.1.7 Picrossirius 

 

Com relação ao colágeno, o grupo I, apresentou média significativamente menor 

que a média do grupo controle (p=0,003) ( Tabela 13 e Figura 10). Na tabela 14, ao 

compararmos a média da expressão do picrossirius entre os grupos e entre os 

períodos, notamos que no D11 o grupo controle apresentou maior índice quando 

comparado ao grupo I  (p=0,008) (Tabela 14). Ao avaliarmos os dias, não considerando 

os grupos, observamos que a produção de colágeno aumentou no decorrer dos dias 

(Tabela 15). 

 

Tabela 13. Presença do colágeno quanto aos grupos d o experimento. 

Grupos Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo 

35 mW 33,34 33,61 17,54 4,69 59,27 

100 mW 42,90 41,15 17,13 15,97 75,23 

Controle 51,08 45,56 18,33 25,58 77,53 

  ANOVA 

35mW x 100mW – p=0,160; 100mW x controle – p=0,258; 35mW x controle – p=0,003 

 

 

 

Figura 10.  Mediana do colágeno quanto aos grupos d o experimento 
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Tabela 14 -  Distribuição do colágeno quanto aos gr upos e aos períodos de estudo 

Dias Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo p-valor 

DIA 4       

35 mW 33,35 33,30 18,64 4,69 59,27 0,314 

100 mW 35,35 34,14 18,52 15,97 59,38  

Controle 48,00 50,46 14,70 28,65 63,42  

DIA 7       

35 mW 26,52 20,14 23,22 6,69 59,26 0,172 

100 mW 45,70 17,87 43,00 26,87 69,49  

Controle 36,18 7,58 35,08 26,89 45,56  

DIA 11       

35 mW 28,31 16,04 24,69 8,71 51,42 0,008* 

100 mW 42,14 14,25 41,15 28,75 68,08  

Controle 63,25 19,15 68,39 25,58 77,53  

DIA 15       

35 mW 47,54 8,32 44,43 39,75 57,25 0,770 

100 mW 48,41 19,21 45,10 30,47 75,23  

Controle 54,42 20,61 51,17 32,42 77,08  

  ANOVA 

*35mW x controle 

 

Tabela 15. Avaliação do colágeno relacionado aos pe ríodos 

Dias Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo 

4 38,90 38,72 17,64 4,69 63,42 

7 36,13 35,08 17,60 6,69 69,49 

11 44,57 42,96 21,49 8,71 77,53 

15 50,28 44,43 16,60 30,47 77,08 

ANOVA  p=0,125 
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3.1.8 Fator VIII 

 

Ao avaliarmos o Fator VIII entre os grupos, independentemente do dia,  não 

ocorreu diferença estatística significante (p=0,404) (Tabela 16, Figura 11). Ao 

correlacionarmos os períodos com os grupos entre si, observamos diferença 

estatisticamente significante no 4º dia.  A soma  dos valores médios do número de 

microvasos foi maior no grupo controle, quando comparada aos grupos I e II(Tabela 

17). 

 

Tabela 16  Avaliação do Fator VIII quanto aos grupo s do experimento 

Grupos Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo 

35 mW 17,48 17,00 10,53 5,00 58,00 

100 mW 20,58 16,00 12,18 9,00 58,00 

Controle 21,82 18,00 10,44 8,00 44,00 

ANOVA  p=0,404 

 

 

Figura 11.  Distribuição do Fator VIII  quanto aos grupos do experimento 
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Tabela 17. Distribuição do Fator VIII quanto aos gr upos e aos períodos 

Dias Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo p-valor 

DIA 4       

35 mW 18,67 18,00 6,35 11,00 27,00 0,019* 

100 mW 19,50 18,00 7,15 11,00 30,00  

Controle 32,83 35,00 11,32 12,00 44,00  

DIA 7       

35 mW 22,67 18,50 18,13 7,00 58,00 0,169 

100 mW 35,00 34,50 15,49 17,00 58,00  

Controle 18,20 17,00 5,45 11,00 25,00  

DIA 11       

35 mW 14,00 14,00 6,39 5,00 22,00 0,443 

100 mW 13,17 13,00 2,71 9,00 16,00  

Controle 18,00 15,50 9,57 8,00 31,00  

DIA 15       

35 mW 14,00 13,00 4,69 9,00 21,00 0,613 

100 mW 14,67 13,00 5,01 10,00 24,00  

Controle 16,80 17,00 3,96 11,00 22,00  

  ANOVA 

*35mW x controle e 100mW x controle 
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4 DISCUSSÃO 

 

O hamster tem servido para  estudos experimentais da mucosa jugal desde a 

década de 50, por apresentar uma bolsa jugal  utilizada para reserva de alimentos e 

que fornece uma grande quantidade de material para avaliação.  Devido as suas 

características semelhantes aos humanos como: resposta da mucosa jugal e medula 

óssea à quimioterapia, similaridade do desenvolvimento da mucosite na radioterapia, 

flora bacteriana e tamanho de células sangüíneas10, utilizamos o mesmo modelo 

animal para avaliarmos a ação do laser no tratamento da mucosite bucal.  As 

diferenças no epitélio de revestimento com espessura de 28 a 50µm e uma camada 

córnea de 4 a 40 µm, geram a necessidade de trauma externo para se obter a 

úlcera40,41.  

A indução da mucosite bucal em hamsters foi realizada com sucesso, 

estabelecendo-se a sequência cronológica do processo inflamatório. A inflamação 

aguda é caracterizada, tipicamente, pela presença de neutrófilos ( Tabela 4 ) seguidos 

por linfócitos e  histiócitos ( Anexo II ). A resolução da inflamação ocorre a partir do 

momento em que os granulócitos são eliminados e a população de células 

mononucleares teciduais (macrófagos e linfócitos) retornam ao número e fenótipo 

normais42. Esta sequência ocorreu conforme o esperado e mostrou a eficácia do 

modelo proposto por Sonis22.  Nossos resultados demonstraram que em todos os 

grupos, no período inicial, ocorreu a presença de significativo número de 

polimorfonucleares neutrófilos que diminuía ao longo do experimento ( Tabela 4 ).  

A utilização do laser na prevenção e tratamento da mucosite bucal em pacientes 

oncológicos, não apresenta parâmetros definidos para seu uso. Nos parâmetros 

utilizados neste estudo, com potência de 35 e 100mW, corresponderam a uma fluência 

de 200J/cm2, não estando de acordo com a literatura que preconiza  uma fluência entre 

1 a 4J/cm2  para o tramento de mucosite13,30,32,34,37. Apesar das variações do λ ( 632,8 a 

950nm ) e da potência ( 15 a 250mW ) encontradas na literatura, em estudos em 

humanos, animais e células “in vitro”, sabe-se que o efeito do LBI na cicatrização é 

benéfico. Este efeito, porém, não está totalmente esclarecido. O ideal é que os 

parâmetros de uso do laser descritos acima, sejam melhor avaliados e que mais 
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trabalhos experimentais sejam realizados para que haja consenso na otimização 

durante a utilização do mesmo43,44.  

Ao avaliarmos o processo inflamatório, observa-se que na fase inicial (D4) os 

grupos I e II apresentavam um processo inflamatório exacerbado quando comparado 

ao grupo controle. No entanto,  notamos que no D15, os animais do grupo I 

encontravam-se no  escore 2-3,   enquanto que no grupo controle, este índice foi de 

66,7%,  confirmando assim a eficácia do uso do laser em mucosite. (Tabela 3).   

Ressaltamos que no grupo I houve recuperação mais rápida que nos outros dois 

grupos ( II e III ), uma das interpretações possíveis do processo de cicatrização. No 

grupo II, a aplicação do laser por 4 dias consecutivos, possivelmente acarretou um 

retardo ( inibição ) neste processo. O colágeno acompanhou a recuperação inflamatória 

quando o relacionamos quanto aos períodos ( Tabela 15 ). No D11 ao compararmos os 

três grupos, o grupo I apresentou tendência a menor produção de colágeno que o 

controle ( p=0,008 ) ( Tabela 14 ).   

Na análise separada por dia, entre grupos do experimento, não foi observada 

diferença estatística entre os grupos quanto ao parâmetro neutrófilos. No entanto, 

convém observar que o nível descritivo (p=0,074) da comparação, no 4º dia, foi muito 

próximo ao limite, sugerindo que neste momento de avaliação, a presença de 

neutrófilos tende a ser maior nos grupos experimentais ( I e II ) do que no grupo 

controle. É relevante ressaltar que nos grupos I e II, houve tendência à redução da 

quantidade de neutrófilos.  

Poucos trabalhos27,28,29 com laser em mucosite jugal animal  tem demonstrado 

os aspectos histológicos; assim, nossos dados possivelmente poderão esclarecer ou 

sugerir novos achados sobre o uso da laserterapia. Não existem relatos descritos na 

literatura, referentes ao espalhamento de luz nos tecidos da bolsa jugal dos hamsters; 

e espera-se que, devido à pequena espessura desta mucosa, a luz se distribua de 

forma homogênea, nos pontos adjacentes à aplicação.  

A COX-2 é segunda forma da ciclooxigenase, que foi identificada por vários 

laboratórios em 1991; é enzima induzível e que está envolvida na inflamação e na 

produção das prostaglandinas, que são derivadas do ácido araquidônico e, além de 

atuar como controle da proliferação celular, desempenha papel chave na 

angiogênese45.  
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 Ao compararmos a média da expressão da COX-2 nos três grupos de estudo, 

observamos que foi menor no grupo controle, mas, ao analisarmos o processo 

inflamatório histologicamente, notamos que no grupo controle este processo 

apresentou-se mais exacerbado, o que sugere a existência de outro caminho 

inflamatório, de acordo com os relatos de Sonis et al46,47.  

A COX-2 desempenha papel importante na angiogênese e também contribui 

para o processo que leva à resolução da inflamação45. Notamos que nos três grupos 

de estudo a expressão da COX-2 foi diminuindo gradualmente, no decorrer do período, 

reduzindo a resposta inflamatória e estabilizando recuperação tecidual, porém esta 

queda não foi tão significativa, pois ainda manteve-se o processo inflamatório agudo no 

grupo II e III. 

 Ao compararmos o grupo  I e III  no D4 ( Tabela 10 ), notamos que a COX-2 

estava mais alta no grupo I, mostrando que o laser inicialmente aumenta a expressão, 

sugerindo uma tentativa para recuperação tecidual e no D7, ocorre exatamente o 

oposto, ou seja menor expressão da COX-2. Sabemos que a COX-2 não é a única 

enzima responsável pelo processo inflamatório46,47, mas tem um papel importante no 

processo de reparo, aumentando a angiogênese e, sua expressão  no epitélio, 

principalmente na camada basal, podendo sugerir um papel no mecanismo de reparo 

do epitélio e da proliferação das células epiteliais. O grupo I recebeu quatro doses 

consecutivas, num total de 2.62J de energia, indicando que a dose aplicada no animal 

foi suficiente não só para reduzir o processo inflamatório, mas, sobretudo, para a 

redução da lesão necrótica, fazendo com que este grupo se recuperasse mais 

rapidamente. 

 Albertini et al48 em estudo de indução do processo inflamatório em  pata de rato, 

relatam que o uso do laser diminuiu a expressão do COX-2, que é classificada como 

enzima pró-inflamatória; entretanto nossos resultados demonstram que este efeito 

talvez ocorra somente na fase precoce do processo inflamatório e que, no período 

tardio, ela aja como enzima antiinflamatória, o que vai ao encontro das afirmações de 

Gilroy49. 

Wallace50 relata que a COX-2 é expressa no epitélio,  nos fibroblastos, nas 

células do estroma subepitelial e do endotélio vascular. Nossos resultados 
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imunohistoquímicos demonstraram positividade da expressão da COX-2 no estroma, 

positividade essa que acompanhou a expressão epitelial ( Figura 3A ).  

A angiogênese é regulada por um processo complexo de diferentes citocinas51 e 

o fator de crescimento endotelial vascular ( VEGF ) desempenha um papel central 

neste processo52. 

 O VEGF é glicoproteína considerada a maior reguladora na proliferação de 

células endoteliais e da angiogênese53, que é regulada por um complexo de diferentes 

citocinas e fatores de crescimento. A expressão do gene COX-2 nas células endoteliais 

pode suprir novos entendimentos na fisiologia da angiogênese54.  

Neste estudo, quando comparamos a expressão do VEGF no período precoce 

(D4), não considerando os grupos, observamos que há um aumento da angiogênese 

na tentativa de recuperação do tecido ( Anexo III ). Entretanto, quando analisamos a 

média entre os grupos, notamos que o grupo de 100mW tem a menor média, 

estatisticamente significante, quando comparada à do grupo controle ( Tabela 11 )    

(p=0,002 ). Notamos que no grupo de 100mW ocorreu uma diminuição desta 

expressão no D11 e D15, que foi estatisticamente significante, quando comparada aos 

grupos controle e 35mW, sugerindo um efeito inibitório ( Tabela 12 ). Ao 

correlacionarmos a média do VEGF relativa aos dias do experimento com a média da 

densidade de microvasos, notamos que ocorre uma diminuição no decorrer do 

experimento quanto aos dois parâmetros ( Anexo III e IV, respectivamente ), que 

acompanha a cronologia da mucosite.  

Koutná et al55 relatam que o laser estimula a proliferação celular, mas deve se 

levar em consideração a variação do grau da dose irradiada e o tipo de célula. O efeito 

de bioestimulação depende do estado fisiológico da célula antes da irradiação, razão 

pelo qual o efeito bioestimulatório nem sempre é alcançado21. 

Em relação à média de número de vasos determinada pelo Fator VIII, no período 

inicial (D4), o grupo controle apresentou maior média que os demais grupos, 

estatisticamente significante (p=0,019) e no decorrer do período os três grupos se 

igualaram, ocorrendo uma diminuição dos vasos a partir do momento da recuperação 

tecidual (Tabela 17). 
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Ao analisarmos todos os parâmetros avaliados e sua cronologia em relação à 

mucosite, notamos uma diminuição que coincide com a recuperação tecidual. Este 

acontecimento parece  ser mais consistente no grupo de 35mW.  Gibson et al56 relatam 

que a mucosa bucal, em pacientes em tratamento quimioterápico necessita de um 

intervalo de mais de 21 dias entre os ciclos de quimioterapia para cicatrizar-se. 

Traçando-se um paralelo com a mucosite em hamster,  poderíamos justificar, pelo 

exposto anteriormente, a sua persistência nos períodos tardios do experimento, 

principalmente nos grupos controle e de 100mW, este último, provavelmente,  

acrescido de efeito bioinibitório do laser.  
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5 CONCLUSÕES 

 

LBI é promissor instrumento para minimizar o processo inflamatório, sendo que a 

potência de 35mW  apresentou melhores resultados. 

 

Os parâmetros estudados revelaram que o uso do laser em portadores de 

mucosite bucal pode ser  de grande valia como coadjuvante aos tratamentos usuais. 
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6 ANEXOS 

Anexo I 

 

Tabela 1. Presença de úlcera quanto aos períodos do experimento 

Dia p-valor Úlcera 

4 

(n=18) 

7 

(n=17) 

11 

(n=18) 

15 

(n=17) 

 

Ausente 9 (50,0%) 8 (47,1%) 16 (88,9%) 15 (88,2%) 

Presente 9 (50,0%) 9 (52,9%) 2 (11,1%) 2 (11,8%) 
0,005* 

Teste qui-quadrado 

 

Anexo II 

 

Tabela 2. Presença de linfócitos  quanto aos períodos do experimento 

Dia p-valor Linfócitos 

4 

(n=18) 

7 

(n=17) 

11 

(n=18) 

15 

(n=17) 

 

0 - 1 18 (100,0%) 13 (76,5%) 12 (66,7%) 11 (64,7%) 

2 - 3 - 4 (23,5%) 6 (33,3%) 6 (35,3%) 
0,022 

Teste exato de Fisher 

 

Anexo III 

 

Tabela 3. Presença do  VEGF  quanto aos períodos do experimento 

Dias Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo 

4 48,73 52,76 25,19 4,97 80,62 

7 36,92 37,93 23,38 6,07 92,10 

11 33,97 21,20 31,47 ,00 83,31 

15 36,38 39,28 22,96 ,00 67,95 

ANOVA  p=0,340 
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Anexo IV 

Tabela 4. 
Distribuição do 

Fator VIII quanto 
aos períodos de 

estudoDias 

Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo 

4 23,67 23,00 10,45 11,00 44,00 

7 25,71 20,00 15,45 7,00 58,00 

11 15,06 13,50 6,77 5,00 31,00 

15 15,13 15,00 4,46 9,00 24,00 

ANOVA  p=0,003 
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Abstract 

 

Purpose: To investigate the mechanisms of action of laser therapy in reducing the 

severity of oral mucositis. Histological evaluation of neutrophil response and 

immunohistochemical staining for cyclooxygenase-2 (COX-2), vascular endothelial 

growth factor (VEGF) and Factor VIII (a measure of microvessel density), were 

performed to examine the tissue response to laser therapy. Methods:   A hamster cheek 

pouch model of oral mucositis was used with all animals receiving intraperitoneal 5-

Fluorouracil followed by surface irritation. Animals were randomly allocated into 3 

groups and treated with a 35mW laser, 100mW laser or no laser. Groups I and II 

received daily laser applications of λ=660 using 32.8mW, 0.52J, 16 sec and 92.6mW, 

0.56J, 6 sec, respectively, from day 3 toOn days 4, 7, 11 and 15, buccal pouch tissue 

was harvested from subgroups of animals. This tissue was used for histology to 

measure the neutrophil response and for immunohistochemistry to measure the 

expression of COX-2, VEGF, and Factor VIII. Results:  As healing progressed, a 

decrease in the number of neutrophils and microvessel density was seen. The 35mW 

laser caused a significant decrease in COX-2 expression in the period following its use, 

accompanied by a decrease in neutrophils. The 100mW laser suppressed VEGF 

expression as compared to the control group. Conclusion:  The tissue response to laser 

therapy appears to vary by dose. The 35mW laser used here is a promising tool for 

minimizing the inflammatory process and should be further evaluated for the 

management of mucositis. 
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