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O câncer é uma doença multifatorial, que inclue os fatores genéticos, processo de 

envelhecimento, condições culturais, socioeconômicas, sociodemográficas e hábitos 

alimentares. O câncer de cabeça e pescoço que abrange a cavidade oral e nasal, faringe e 

laringe, é citado como a quinta neoplasia mais prevalente no mundo. O tratamento desta 

patologia pode ser radioterápico, quimioterápico e cirúrgico, utilizados de forma isolada ou 

simultaneamente. A terapêutica empregada no tratamento do câncer pode desenvolver danos 

adversos de intensidades variadas na mucosa oral, por conta do alto índice mitótico, sendo a 

mucosite bucal a manifestação mais frequente. O laser de baixa potência é uma grande 

alternativa no controle da mucosite bucal, agente biomodulador, no qual estimula a aceleração 

do processo de cicatrização a partir da angiogênese, liberação de macrófagos, degranulação de 

mastócitos e proliferação de queratinócitos. Diante desse contexto, o estudo tem como 

objetivo geral analisar como a literatura tem abordado a prevenção e tratamento da mucosite 

oral, através da laserterapia de baixa intensidade, em pacientes com câncer de cabeça e 

pescoço submetidos ao tratamento oncológico. Para isso será realizada uma revisão de 

literatura integrativa, nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online, 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Biblioteca Virtual da Saúde e 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, com recorte temporal de 2014 a 

2019. Os descritores que serão utilizados em português e inglês são: mucosite, odontologia, 

terapêutica, lasers, câncer de cabeça e pescoço, mucositis, dentistry, therapeutics, lasers e 

head and neck neoplasms. Como critérios de inclusão: artigos de revistas, monografias, teses 

e dissertações que abordam o tema proposto, textos em português e inglês, indexados nas 

bases de dados pré-estabelecidas e publicados entre 2014 a 2019 e de exclusão: trabalhos não 

publicados na íntegra, trabalhos que fujam da temática abordada e período anterior a 2013. 

Por fim, os resultados encontrados serão comparados com a literatura existente, buscando-se 

semelhanças, contradições e complementaridades. Espera-se que o estudo possa contribuir 

para o aprimoramento profissional dos cirurgiões-dentistas e acadêmicos de odontologia. 
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