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Por que procurar um dentista antes de iniciar o tratamento oncológico?
A baixa do sistema imunológico, provocada pelo tratamento do câncer, pode causar alterações na
boca. É importante que o dentista avalie, previna e trate cáries e doenças da gengiva, a fim de evitar
situações agudas durante o tratamento oncológico. O dentista também pode atuar na prevenção e
tratamento de uma complicação clínica comum nos pacientes submetidos à quimioterapia e à
radioterapia: a mucosite oral. Uma das formas é a aplicação do laser de baixa potência.

“A laserterapia representa um grande avanço no tratamento da
mucosite oral”
1- O que é laser de baixa potência?
É um tipo de luz que, na área da
saúde, é utilizada para diminuir a
inflamação e a dor e estimular a
cicatrização dos tecidos.
2 – Quais as indicações da
laserterapia em Odontologia?
A laserterapia é indicada para
aliviar as dores articulares e a
sensibilidade dentinária, estimular a
cicatrização de lesões na boca
como herpes e aftas, para reverter
casos de paralisia facial e para
prevenir e tratar a mucosite oral.

3 – O que é mucosite oral e qual a
sua relação com o tratamento do
câncer?
A mucosite oral é uma inflamação
das mucosas da boca e da garganta,
com vermelhidão, descamação,
sensação de queimação e
ulcerações. É uma complicação
clínica comum em pacientes que são
submetidos à radioterapia na região
da cabeça e pescoço e a alguns tipos
de quimioterapia. Em fase avançada,
as feridas podem causar a interrupção

temporária do tratamento oncológico.
A laserterapia tem se destacado
como um importante mecanismo
preventivo e terapêutico há mais de
30 anos.
4 – A laserterapia causa dor ou
efeitos colaterais?
Não. A aplicação do laser de baixa
potência é indolor e não produz
efeitos colaterias.

