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Considerando o potencial de morbidade das complicações orais em pacientes com 

leucemia, procurou-se avaliar as alterações clínicas e microbiológicas da mucosa, em 

crianças com LLA, na faixa etária de 0 a 15 anos, submetidas a quimioterapia 

antineoplásica e ao uso profilático do gluconato de clorexidina a 0,12%, durante dez dias, o 

qual era administrado em todas as fases do tratamento quimioterápico. A coleta para o 

estudo microbiológico foi obtida, preferencialmente, na fase de intensificação, ao término 

do tratamento profilático. A amostra foi constituída por 20 crianças, na qual evidenciou-se 

em nível clínico, uma freqüência reduzida de mucosite, com 8 ocorrências (40%) apenas. 

No exame microbiológico, constatou-se a presença de reduzido número de microrganismos 

patogênicos, como Staphylococcus coagulase-negativo  (40%), Klebsiella pneumoniae 

(5%), Escherichia coli-enteropatogênica (15%), Stenotrophomonas maltophilia (5%) e 

Candida albicans (35%). Diante dos resultados, sugeriu-se que o uso do referido 

antisséptico contribuiu para a reduzida ocorrência de mucosite, no entanto, não foi possível 

estabelecer correlação entre os microrganimos isolados e o desenvolvimento da mucosite. 

 

Palavras-chave: leucemia linfoblástica – crianças, quimioterapia, leucemia – manifestações 

orais. 
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Regarding the morbidity potential of oral complications in patients with leukemia, it 

evaluated the clinical and microbiologic changes of oral mucosal in children with LLA, 

with age range of 0 to 15 years old, undergone the chemotherapy antineoplastic and for the 

use prophylactic of chlorhexidine gluconate 0,12% during ten days, that was utilized in 

each chemotherapy treatment stage. The collect for microbiological study was obtained 

preferentiality in intensification stage at the end prophylatic treatment. The study grouup 

had 20 children, where it observed clinically decrease in frequency of mucositis, with 8 

cases (40%) only. In microbiological examination observed one reduced incidence of 

pathogenic microorganisms with Staphylococcus coagulase- negative  (40%), Klebsiella 

pneumoniae (5%), Escherichia coli enteropathogenic (15%), Stenotrophomonas 

maltophilia (5%) e Candida albicans (35%). The findings obtained in the present trial 

suggest that the use of chlorhexidine gluconate 0,12% can be responsible for incidence 

reduced of mucositis, but it wasn’t possible to make correlation between isolated 

pathogenic microorganisms and mucositis development. 

 

Keywords: lymphoblastic leukemia-children, chemotherapy, leukemia-oral complications. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A leucemia é uma doença hematológica, de natureza maligna, caracterizada pela  

proliferação desregulada de uma célula hematopoiética na intimidade da medula óssea 

(RAPAPORT, 1990; SULLIVAN, 1998). 

  A terapia antineoplásica produz efeitos colaterais indesejáveis e sua citotoxidade 

incide tanto sobre as células neoplásicas, como sobre as normais, principalmente naquelas 

que têm elevado turnover, como as células do revestimento epitelial. Na mucosa oral, esse 

efeito deletério manifesta-se clinicamente sob a forma de mucosite, que resulta da atrofia 

do epitélio oral, produzindo esta modalidade de lesão ulcerada, a qual pode interferir na 

nutrição e, sobretudo servir como veículo para disseminação de infecções locais e/ou 

sistêmicas (PETERSON, 1999). 

 A candidíase é outra complicação oral bastante freqüente em pacientes leucêmicos 

e sua patogênese está associada ao estado de imunossupressão produzido pelo próprio 

curso clínico da doença e pelo caráter mielossupressivo da quimioterapia antineoplásica 

(NUCCI, 2000). Para Murray et al. (2000), a Candida constitui motivo de preocupação em 

indivíduos imunocomprometidos, já que existe risco de propagação sistêmica deste fungo. 

 Considerando o elevado potencial de morbidade das referidas lesões, têm-se 

realizado pesquisas, no sentido de identificar e testar agentes terapêuticos com potencial 

preventivo ou curativo. Nesse contexto, várias substâncias químicas estão sendo testadas, 

com destaque para a clorexidina, cujas reconhecidas propriedades fungicida e bactericida 

credenciam o uso deste antisséptico na prática clínica, por se constituir um método seguro 

e efetivo na manutenção da saúde oral (ELLEPOLA; SAMARANAYAKE, 2000, 2001; 

COSTA, 2003). 
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Epstein e Schubert (1999) destacam a importância da adoção de medidas 

preventivas adequadas, objetivando prevenir e/ou reduzir o risco de complicações orais e, 

conseqüentemente, garantir a continuidade e efetividade do tratamento antineoplásico, 

além de melhorar a qualidade de vida do paciente. 

Diante do exposto, este estudo propôs avaliar a mucosa oral, em nível clínico, e a 

microbiota oral, em nível qualitativo, de pacientes portadores de Leucemia Linfoblástica 

Aguda, submetidos a quimioterapia antineoplásica e ao uso profilático do gluconato de 

clorexidina a 0,12%, com objetivo de prevenir as manifestações orais associadas a esta 

condição. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

As neoplasias malignas constituem a terceira causa de morte em seres humanos 

em todo o mundo e a sua incidência na população pediátrica tem aumentado 

significativamente (CANCER NET, 2003; INCA, 2003). A etiologia é diversa e, 

geralmente, os fatores de risco envolvidos estão relacionados aos efeitos do 

desenvolvimento industrial e ao aumento da expectativa de vida. 

A leucemia é uma doença de natureza embrionária, bastante freqüente na 

população infanto-juvenil, que resulta da proliferação de um clone de células 

hematopoiéticas anormais com diferenciação, regulação e mecanismos de apoptose 

alterados (McKENNA, 2000; INCA, 2003). Segundo Neville et al. (1998), esta neoplasia 

hematológica afeta cerca de 13 em 100.000 pessoas todos os anos, havendo ligeira 

predileção pelo sexo masculino. 

A etiologia para a maioria das leucemias é incerta, no entanto, alguns fatores de 

risco estão associados à sua origem, como anormalidades cromossômicas constitucionais, 

imunodeficiências congênitas, radiação ionizante e eletromagnética, infecções virais,  

certas substâncias químicas e drogas antineoplásicas específicas (McKENNA, 2000; 

COLBY-GRAHAM; CHORDAS, 2003). 

De modo geral, a classificação das leucemias está baseada no tipo de linhagem 

celular afetada predominante e no nível de diferenciação celular. Portanto, os termos 

mielóide e linfóide denotam a procedência da célula acometida. Quanto ao curso clínico, 

esta neoplasia pode desenvolver-se de forma aguda ou crônica. Assim sendo, as leucemias 

agudas têm uma progressão rápida e afetam principalmente células imaturas e 

indiferenciadas, denominadas de blastos. Por outro lado, as leucemias crônicas têm 

evolução relativamente indolente, permitindo a produção de células maduras e mais 
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diferenciadas, que preservam algumas de suas funções normais (RAPAPORT, 1990; 

RUBIN; FABER, 2002). 

Considerando os critérios supracitados, foi proposta uma classificação didática 

reconhecendo-se duas variantes principais para as formas aguda e crônica desta doença. 

Por conseguinte, tem-se a leucemia linfocítica (linfoblástica) nas formas aguda e crônica 

(LLA e LLC)  e a leucemia mielocítica (mieloblástica) nas formas aguda e crônica (LMA e 

LMC)  (NEVILLE et al., 1998; ASTER; KUMAR, 2000). 

 Para Colby-Graham e Chordas (2003), a incidência desta neoplasia na infância 

comprova a evidência de que as formas agudas são mais comuns em crianças. Sendo 

assim, a LLA representa cerca de 75 a 80% dos casos, a LMA cerca de 20 a 25% dos casos 

e a LMC  contabiliza menos que 5% das ocorrências. A LLC é rara nesta faixa etária, 

sendo uma doença típica da terceira idade  

Segundo Aster e Kumar (2000), a fisiopatologia das leucemias agudas é 

determinada pela substituição física dos elementos medulares normais por um “mar” de 

blastos leucêmicos, que são células imaturas, desprovidas do seu potencial de 

diferenciação e maturação. A supressão das células hematopoiéticas normais conduz a 

escassez de hemácias, plaquetas e leucócitos, determinando o surgimento dos sinais 

clínicos da doença. 

A redução das células vermelhas sanguíneas, além de acarretar déficit na 

capacidade de transporte do oxigênio, produz anemia, palidez, mal-estar, dor de cabeça, 

cansaço fácil e dispnéia. A deficiência de plaquetas leva ao surgimento de equimoses, 

petéquias e predispõe a fenômenos hemorrágicos. A trombocitopenia ocorre em 

aproximadamente 75% das crianças com leucemia. A neutropenia é outro achado 

hematológico bastante comum e torna o indivíduo susceptível a infecções por  bactérias 

Gram-negativas, cocos Gram-positivos e por certas espécies de Candida. A região 
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perirretal, os pulmões e o trato urinário são os locais de predileção dos processos 

infecciosos, geralmente denunciados pela presença de febre. Infecções orais também são 

freqüentes, devido a menor habilidade imunológica do hospedeiro em combater tanto a 

microbiota anfibionte oral, como aquela adquirida no meio hospitalar (PETERSON; 

d'AMBROSIO, 1992; NEVILLE et al., 1998; SULLIVAN et al., 1998). 

Hou, Huang e Tsai (1997) realizaram um estudo retrospectivo de 230 casos de 

leucemia, com o objetivo de identificar as principais complicações orais associadas a esta 

condição, estabelecendo correlação com os dados laboratoriais. Quanto à sintomatologia, 

observou-se que a febre foi o sintoma mais comum no grupo estudado, correspondendo a 

92,2% dos casos, seguida por linfadenopatia (57,4%), dor laringeal (43,5%), sangramento 

gengival (36,1%), ulceração oral (26,5%) e edema gengival (18,7%). Para os autores, a 

ocorrência de febre está relacionada a neutropenia e o sangramento gengival a 

plaquetopenia. Já o aumento do edema gengival provavelmente pode ser causado pela 

infiltração de células leucêmicas, em pacientes com elevada contagem de leucócitos. 

Mobilidade dental, dor de dente e petéquias podem ocorrer com menor freqüência na 

cavidade oral.  

Conforme os autores supracitados, as manifestações orais são mais comuns e 

severas em pacientes com leucemia aguda e durante os episódios agudos da leucemia 

crônica. 

Gordón-Núñez (2001) avaliou clinicamente 40 crianças portadoras de diferentes 

neoplasias malignas e submetidas a tratamento antineoplásico, com o objetivo de  

identificar as principais lesões orais e encontrou elevada incidência para mucosite, que 

representou 66% das complicações orais, seguida do sangramento gengival espontâneo, 

candidíase e xerostomia. Este concluiu que pacientes sob terapia antineoplásica, 

apresentando higiene oral deficiente, têm maior risco de desenvolver estas lesões. 



32  

 Shafer, Hine e Levy (1987) relatam as principais manifestações clínicas primárias 

da leucemia, em cavidade oral, as quais incluem gengivite, edema gengival, hemorragia, 

petéquias e ulceração na mucosa. O edema gengival é uma das características mais 

importantes da doença, geralmente é difuso e de gravidade variável, podendo em casos 

graves cobrir completamente os dentes. As gengivas costumam ficar esponjosas, 

edemaciadas e intensamente vermelhas, sangrando facilmente. A tumefação gengival 

resulta da infiltração leucêmica em áreas de irritação crônica moderada. A hemorragia 

gengival deve-se a ulceração do epitélio do sulco e necrose do tecido subjacente. A 

ulceração da mucosa está relacionada à neutropenia e consiste de lesões profundas, 

perfuradas com uma base branco-acinzentada. O abaulamento dental pode ocorrer e resulta 

da necrose do ligamento periodontal, que em alguns casos evolui com destruição do osso 

alveolar. 

De acordo com os autores supracitados, a presença de lesões periodontais de 

aspecto inusitado e o surgimento súbito de sangramento e edema gengival podem sugerir a 

existência de leucemia. 

Para Margolin, Stueber e Poplack (2002), nos exames laboratoriais é comum 

encontrar níveis alterados de cálcio, potássio, fósforo e ácido úrico. Adicionalmente, pode 

haver queixa de dores nos ossos e articulações, como resultado da expansão das células 

leucêmicas, não só pelos espaços medulares, provocando a dilatação dos mesmos, mas 

também em direção ao periósteo e espaço sinovial, acarretando dificuldade na 

deambulação. Linfadenopatia e hepatoesplenomegalia podem estar presentes no tempo do 

diagnóstico, indicando expansão extramedular das células malignas. A 

hepatoesplenomegalia ocorre em mais que 50% dos pacientes recentemente 

diagnosticados. 
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O envolvimento do Sistema Nervoso Central (SNC) é observado ocasionalmente, 

e inclui sintomas como dor de cabeça, náusea, vômito, sensação de pescoço rígido, 

distúrbios visuais (diplopia, estrabismo e cegueira) e aumento da pressão intracraniana. 

Esta condição pode também provocar paralisia de nervo craniano e/ou periférico. A 

presença desta sintomatologia associada à confirmação de células leucêmicas no fluído 

cérebro-espinhal, colhido através de punção raquiana, determina a existência deste 

indicador clínico (COLBY-GRAHAM; CHORDAS, 2003). 

O diagnóstico da leucemia é feito, através da identificação de células 

hematopoiéticas anormais em amostras de sangue periférico e/ou em aspirados ou biópsia 

de medula óssea. A caracterização da linhagem, assim como do grau de maturação celular 

é realizada com auxílio de colorações citoquímicas (Ácido Periódico de Schiff, Sudan 

Black B), da análise morfológica sob microscopia de luz, do imunofenótipo (marcadores 

de superfície celular) e da análise citogenética de anormalidades cromossômicas 

(McKENNA, 2000; TANJA; PETER, 2002). 

Carvalho (1999) chama  atenção para as reações leucemóides, que são estados 

reacionais com quadro hematológico que simula algum tipo de leucemia. As reações 

leucemóides podem ser de natureza neutrofílica ou linfocítica, mimetizando, 

respectivamente, uma leucemia mielóide ou linfocítica. Esta condição é determinada por 

uma série de entidades nosológicas como, infecções bacterianas e virais, intoxicações, 

queimaduras, certas doenças malignas e fenômenos hemorrágicos severos ou hemólise 

súbita. 

Dentre as leucemias, a LLA é a modalidade de câncer mais comum na população 

pediátrica, correspondendo a um quarto de todos os cânceres infantis (PUI,2000). O pico 

de incidência situa-se na faixa etária de 2 a 5 anos,  sendo duas vezes mais freqüente em 

pessoas da raça branca e tem ligeira predileção pelo sexo masculino (ASTER; KUMAR,  
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2000; MARGOLIN; STEUBER; POPLACK, 2002). Conforme Mckenna (2000), a LLA 

tem uma incidência de 75% na infância e, de 10 a 15% entre adultos. 

Para Bathia (2003), a  LLA é a malignidade mais comum na infância, com uma 

incidência anual de 3 a 4 casos  por 100.000 crianças. 

A LLA é uma doença clonal maligna das células precursoras linfopoiéticas da 

medula óssea, as quais podem exibir características de linfócitos B ou T. Os linfoblastos 

leucêmicos exibem heterogeneidade morfológica e imunológica e, por isso duas propostas 

de classificação são utilizadas. O sistema classificatório definido pelo grupo Franco-

Americano-Britânico (FAB), leva em consideração o aspecto morfológico, identificando 

três tipos citológicos denominados L1, L2 e L3. O subtipo L1 é constituído de células 

pequenas, com núcleo e cromatina regular, nucléolos pouco proeminentes e citoplasma 

escasso. O L2 apresenta células grandes, de núcleo irregular com cromatina agrupada, 

nucléolos proeminentes e citoplasma moderadamente abundante. No L3 as células são 

grandes de núcleo irregular com cromatina homogênea, nucléolos proeminentes, 

citoplasma moderadamente abundante, intensamente basofílico e vacúolos proeminentes. 

O subtipo L1 é o mais comum, com ocorrência de 85% em crianças com LLA 

(MEADOWS; BELASCO; SINNIAH, 1995; RUBIN; FABER, 2002). 

A outra classificação considera a constituição imunológica, sendo a mais 

empregada e com valor prognóstico, já que determina a linhagem dos linfoblastos 

leucêmicos e seu estágio de diferenciação, através do reconhecimento de marcadores 

específicos de células B e T, assim como de um antígeno comum da LLA (ACCLA). Esta 

técnica é denominada de imunofenotipagem e tem importante implicações prognósticas. 

Para este sistema classificatório, a LLA pode ter linhagem de célula B, de células 

precursoras B e de células T (RUBIN; FABER, 2002; COLBY-GRAHAM; CHORDAS, 

2003). 
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Conforme Aster e Kumar (2000), os subtipos imunológicos apresentam 

diferenças prognósticas, a saber: pacientes com LLA de células precursoras B, em fase 

inicial, têm evolução mais favorável, representando 80% dos casos; o prognóstico é 

intermediário para LLA de células T e, sombrio para LLA de células B, morfologicamente, 

equivalente ao subtipo L3 e representa a fase leucêmica do Linfoma de Burkitt. 

Para Margolin, Steuber e Poplack (2002), no diagnóstico diferencial da leucemia, 

deve-se considerar certas condições infecciosas e processos malignos, que podem simular 

hematologicamente a leucemia. Além das reações leucemóides, inclui-se algumas 

malignidades como retinoblastoma, neuroblastoma, rabdomiossarcoma e linfoma de não-

Hodgkin. Portanto, para confirmar o diagnóstico de leucemia, utiliza-se o aspirado de 

medula óssea para avaliar a percentagem de blastos existentes. No caso da LLA, este 

parâmetro deve ser de no mínimo 25%, para se confirmar o diagnóstico.  

Nos últimos 50 anos, o tratamento da LLA tem sofrido importantes avanços com 

reflexos no prognóstico e no índice de cura global, que para LLA é superior a 75%. Em 

face da heterogeneidade desta doença, as crianças são divididas em grupos de risco e esta 

postura influencia significativamente na terapia e resultado da mesma. O tratamento de 

escolha é alicerçado em indicadores prognósticos, que determinam se o paciente é de alto 

ou baixo risco. O objetivo desta tendência é racionalizar a intensidade dos esquemas 

terapêuticos e, por conseguinte, reduzir os efeitos deletérios relacionados aos 

quimioterápicos utilizados (COLBY-GRAHAM;CHORDAS, 2003). 

 Segundo Rubnitz e Pui (2003), os esquemas de classificação de risco são baseados 

em indicadores clínico-biológicos e na resposta à terapia, principalmente em sua fase 

inicial. 

Há uma diversidade de fatores prognósticos pré-tratamento, que estratificam os 

pacientes com LLA, em grupos de alto ou baixo risco de recaída. Tais como: contagem 
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leucocitária, idade, sexo, imunofenótipo, índice de DNA, anormalidades cromossômicas, 

acometimento do SNC, massa mediastinal, tamanho do fígado e baço, linfadenopatia e 

leucemia testicular (BRANDALISE et al., 2000; RUBNITZ; PUI, 2003). 

Diversos grupos internacionais de estudo têm atribuído pesos distintos a esses 

indicadores prognósticos, dificultando a comparação dos resultados do tratamento, assim 

como a identificação de terapias efetivas. Por isso, no ano de 1993, o Instituto Nacional do 

Câncer, através do programa CTEP (Cancer Therapy Evaluation Program), junto com os 

diversos grupos cooperativos pediátricos, propuseram uma unificação da classificação de 

risco, que tem alcance mundial. Em resumo, considerou-se grupo de baixo risco (também 

denominado de risco básico), os pacientes LLA de células precursoras B, com idade entre 

1 a 9 anos e leucometria inicial inferior a 50.000/mm3. Os demais pacientes foram 

classificados como tendo LLA de alto risco. Todavia, para LLA de células T, não houve 

consenso quanto à identificação dos grupos de bom e mau prognóstico (BRANDALISE et 

al., 2000). 

A mesma autora relata que o grau de resposta ao tratamento inicial constitui um 

importante indicador prognóstico, que está relacionado à intensidade da cito-redução, nos 

primeiros dias da terapia antileucemia, ou seja, à redução dos blastos no sangue periférico 

e/ou medula óssea. Por conseguinte, este parâmetro é usado para determinar o tipo de 

resposta à quimioterapia e, certamente influencia nos índices de sobrevida livre da doença 

(SLD). Para avaliar a cito-redução, verifica-se a quantidade de leucócitos circulantes e de 

blastos na medula óssea e sangue periférico. Quanto à percentagem de blastos, a medula 

óssea pode ser classificada em: M1 (< 5% de blastos), M2 (5-25% de blastos) e M3 (> 25 

% de blastos). 

O tratamento da leucemia compreende as seguintes fases: indução, 

intensificação, consolidação tardia e manutenção. A indução tem por intuito reduzir 
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rapidamente a carga inicial de células leucêmicas a um nível clinicamente indetectável, 

esta condição é denominada de completa remissão. A duração desta fase é de 4 semanas. A 

intensificação consiste em curtos cursos de tratamento intensivo, visando consolidar a 

remissão alcançada na fase anterior e sua duração é de 8 semanas . Na manutenção o 

objetivo é destruir as células leucêmicas residuais, através da administração de doses 

baixas de medicamentos por tempo prolongado, com finalidade de evitar a recorrência. A 

duração desta fasse é de um ano e meio (TANJA; PETER, 2002; COLBY-GRAHAM; 

CHORDAS, 2003). 

É na fase de indução, que se avalia a resposta inicial ao tratamento, sendo 

possível identificar três tipos de pacientes: os respondedores rápidos, os respondedores 

lentos e os não-responsivos. Os respondedores rápidos apresentam , no 7º dia de terapia, 

leucometrias inferiores a 5.000/mm3  e ausência de blastos periféricos detectáveis. No 14º 

dia, os mesmos devem apresentar hemograma negativo para blastos leucêmicos e medula 

M1 ou M2. Caso haja envolvimento inicial do SNC, o líquor deste dia não deverá conter 

blastos. Os respondedores lentos apresentam, no 7º dia de terapia, leucometria superior ou 

igual a 5.000/mm3  e/ou blastos periféricos presentes em qualquer número. No 14º dia, 

estes apresentam hemograma positivo para blastos leucêmicos e/ou medula M3. Inclui-se 

neste grupo, aqueles doentes com infiltração inicial em SNC e, que no dia 14 apresentam 

blastos leucêmicos em exame do fluído espinhal. Já os pacientes não responsivos são 

aqueles que evidenciam medula M2 ou M3 e presença de leucemia extramedular. Portanto, 

os indivíduos que têm o perfil hematológico do primeiro grupo são considerados como de 

baixo risco de recidiva e, aqueles que se inserem em qualquer um dos outros dois grupos 

são classificados como de alto risco de recidiva (BRANDALISE et al., 2000). Para 

Chessells (2000), acima de 95% das crianças com LLA alcançam a remissão clínica ao 

término da indução. 
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Para Brandalise et al. (2000), a Doença Residual Mínima (DRM) constitui um 

excelente indicador prognóstico, que está relacionado à presença de células leucêmicas 

residuais e, geralmente é avaliado em amostras (aspirados) de medula óssea e sangue 

periférico no final da indução. Vários estudos retrospectivos mostraram uma associação 

entre a quantidade da DRM e o prognóstico do paciente. Conforme Rubnitz e Pui (2003), a 

mensuração deste indicador por citometria de fluxo e Reação de Cadeia Polimerase (PCR) 

tem permitido o estudo com acurácia de 100% nos pacientes recentemente diagnosticados. 

Para os mesmos autores, indivíduos que atingem negatividade para DRM no 19º dia de 

indução, têm uma excelente resposta inicial ao tratamento e, por conseguinte um 

excepcional prognóstico. No entanto, a persistência da DRM até 14ª semana da terapia de 

manutenção está relacionada a um prognóstico sombrio, sendo previsto um risco 

acumulado de recidiva em torno de 70%. 

A profilaxia do SNC é parte constituinte do tratamento para leucemia, com o 

objetivo de prevenir e/ou tratar a doença do SNC, sendo iniciada no tempo do diagnóstico 

e, praticada em cada fase da terapia antineoplásica. A prevenção da neuroleucemia basea-

se no princípio de que o SNC é local  propício para as células leucêmicas não detectadas ao 

diagnóstico, habitarem protegidas da ação sistêmica dos quimioterápicos pela barreira 

hematocerebral (COLBY-GRAHAM; CHORDAS, 2003). Westlake e Bertolone (2002), 

mencionam que a leucemia do SNC é encontrada em menos que 5% das crianças com LLA 

e, caso a terapia profilática não seja administrada, mais de 50% das crianças com LLA 

desenvolverão esta condição. 

A terapia direcionada ao SNC envolve tripla terapia intratecal com o MADIT 

(metotrexato, aracytin e dexametasona intratecal), quimioterapia sistêmica com 

dexametasona e altas doses de metotrexato (MTX), além de radiação cranial. Os atuais 

protocolos para tratamento da LLA têm abolido a utilização da radiação cranial, devido 
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não só aos seus severos efeitos colaterais, mas também porque esta modalidade terapêutica 

suprime, mas não erradica completamente a leucemia em SNC, o que pode resultar em 

eventual recidiva em nível de medula óssea. Conforme Margolin, Steuber e Poplack 

(2002), Rubnitz e Pui (2003), as seqüelas indesejáveis incluem excessiva mielossupressão, 

alteração das habilidades neurocognitiva e psicomotora, disfunção neuroendócrina e 

predisposição ao desenvolvimento de neoplasias malignas secundárias. 

Segundo Bathia (2003), a incidência cumulativa para as malignidades secundárias  

é de aproximadamente 2%, em um interstício de 15 anos, contado a partir do diagnóstico e 

tratamento da LLA. Os tumores do SNC são as malignidades mais freqüentes entre os 

sobreviventes desta doença e estão associadas à radiação crânio-espinhal. O câncer de 

tireóide também está relacionado a esta modalidade terapêutica e representa entre 6 a 17% 

dos cânceres secundários neste grupo específico. 

O mesmo autor coloca que os resultados de estudos sobre os distúrbios 

neurocognitivos e psicomotores determinados pela exposição à radiação cranial são 

diretamente responsáveis pela marcante redução desta modalidade terapêutica no atual 

protocolo de tratamento para LLA. Além disso, a radiação cranial ao romper a barreira 

hematocerebral aumenta a exposição do cérebro, principalmente da sua substância branca, 

aos efeitos citotóxicos da terapia sistêmica. Este fato explica parcialmente a etiologia 

daqueles distúrbios. 

O atual protocolo proposto pelo Grupo Brasileiro de Tratamento da Leucemia 

Infantil (GBTLI), no ano de 1999, instituiu inovações com o objetivo de humanizar os 

regimes terapêuticos, no sentido de adequar a intensidade da terapia ao perfil de risco do 

paciente, principalmente na fase de indução, além disso inseriu quimioterápicos com 

elevada penetração no SNC e a terapia em bloco para pacientes de alto risco, visando 

reduzir significativamente os índices de recaída neste grupo e eliminar a radiação crânio-
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espinhal da terapia profilática do SNC (BRANDALISE et al., 2000). 

A terapia em bloco consiste na introdução de curtos cursos de tratamento 

intensivo, com duração de 1 semana, utilizando diferentes combinações de 

quimioterápicos, em termos quantitativo e qualitativo, associados à profilaxia do SNC. No 

total são quatro blocos, denominados A, B, C e D, sendo os dois primeiros administrados, 

de forma consecutiva, antes do início da intensificação e, os dois últimos, após o término 

daquela fase, também consecutivamente. Novas drogas de elevada penetração no SNC 

foram inseridas como a dexametasona, a ciclofosfamida, a tioguanina e a doxorrubicina, no 

entanto, o MTX ainda aparece como principal agente quimioterápico no tratamento da 

LLA. O atual regime profilático da neuroleucemia não mais utiliza a radiação crânio-

espinhal e, basea-se sobretudo na ação do MTX, tanto por via sistêmica, como por via 

intratecal (espaço sub-aracnóide), durante as várias fases do tratamento (BRANDALISE et 

al., 2000). 

Para compreender os efeitos deletérios dos quimioterápicos é interessante 

conhecer o funcionamento do ciclo celular, já que existem drogas que exercem seus efeitos 

apenas em fases específicas deste ciclo. O ciclo celular é constituído por cinco fases ou 

estágios de desenvolvimento, sendo realizado tanto por células normais, como pelas 

anormais, com objetivo proliferativo. Na Fase G0 a célula efetua todas as atividades 

geneticamente estabelecidas, excetuando aquelas relacionadas com a reprodução e 

proliferação. Quando a célula é ativada para reproduzir, ela entra na fase G1 ou de pré-

síntese, que é considerada a fase de controle, caracterizada pelo reinício da síntese de 

ácidos nucléicos e proteínas. Em seguida, tem-se a Fase S, durante a qual ocorre a 

duplicação do DNA, segundo um padrão semiconservativo. Na Fase G2 ou de pós-síntese, 

a célula continua a sintetizar RNA e proteínas, preparando-se para entrar em mitose. Por 

fim, a Fase M ou de mitose, onde ocorre a divisão celular, com formação de duas células-
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filhas geneticamente idênticas á original. As células formadas nesta fase podem continuar 

o processo replicativo passando por todas as etapas supracitadas, ou então, permanecer na 

Fase G0, efetuando sua função geneticamente estabelecida até que sejam estimuladas a 

entrar no ciclo celular (RABENHORST; BURINI; SCHMITT, 1994; SILVA; DEFFUNE; 

MACHADO, 1996). 

As drogas antineoplásicas podem ser classificadas em ciclo-dependentes e ciclo-

independentes, conforme a fase do ciclo celular em que atuam. As primeiras atuam em 

determinadas fases do ciclo replicativo, como o MTX, que atua na Fase S. Já as ciclo-

independentes exercem seus efeitos independentemente do ciclo replicativo, como a 

ciclofosfamida (OSTCHEGA, 1980). 

Para Close e d’Angio (1995), as drogas antineoplásicas podem ser classificadas 

em quatro classes: (1) agentes alquilantes, que atuam substituindo grupos alquil por átomos 

de hidrogênio em moléculas orgânicas, inclusive nas bases nitrogenadas do DNA, 

resultando em uma ligação cruzada das fitas de DNA (ex.: cisplatina); (2) antimetabólicos, 

que bloqueiam a síntese do DNA, inibindo a ação de enzimas necessárias para o 

metabolismo normal da purina ou pirimidina e são usados em neoplasias  com uma taxa 

alta de proliferação, em que a maioria das células estão em divisão, mais especificamente 

na fase S do ciclo celular (ex.: MTX); (3) alcalóides, que rompem os microtúbulos 

celulares impedindo que a célula entre em metáfase (ex.: vincristina e vinblastina); (4) 

antibióticos antitumorais, que se inserem entre os pares de bases do DNA, bloqueando a 

síntese de RNA e DNA (ex.: antraciclinas, como daunorrubicina e doxorrubicina).  

Rapaport (1990) cita ainda outras modalidades de drogas, como: hormônios, tipo 

esteróides adrenais, que têm a propriedade de lisar linfócitos e de interferir na produção de 

interleucina-2 (ex.: dexametasona); e estimulantes biológicos, que potencializam a função 

imune, como o interferon-α 2.  
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Por sua vez, o regime quimioterápico pode ser classificado quanto á quantidade de 

drogas utilizadas, em: monoquimioterapia (uma só droga) e poliquimioterapia (várias 

drogas), sendo esta última mais efetiva, pois atinge as células em diferentes níveis do ciclo 

replicativo (INCA, 2003). 

De acordo com Peterson e d’Ambrosio (1992) e Schubert et al. (1992), o 

desenvolvimento das complicações orais, no contexto da poliquimioterapia, é determinado 

por uma complexa interação de fatores, que incluem os efeitos citotóxicos diretos e 

indiretos da terapia antineoplásica, o alto índice de renovação celular da mucosa oral, a 

imunossupressão e o trauma local. Além disso, doenças orais pré-existentes á terapia 

aumentam a severidade das lesões orais em pacientes portadores de neoplasias. 

Sartori et al. (1996) descriminaram os quimioterápicos que mais provocam injúrias 

aos tecidos orais, a saber: arabinosil citosina, o 5-fluoracil, a actinomicina D, os alcalóides 

e o MTX. 

 No contexto da LLA, o MTX é administrado em todos as fases do tratamento e, 

portanto os seus efeitos colaterais são mais freqüentes e severos, principalmente na fase de 

intensificação, geralmente observados cerca de 2 a 7 dias  após o início da terapia e, 

usualmente desaparecem com 7 a 10 dias após o término da mesma. As alterações 

determinadas por esta droga, em nível de superfície mucosa, envolvem três estágios 

evolutivos: injúria inicial nos primeiros 3 dias, progressão das lesões nos próximos 7 dias e 

regeneração e reparo poucos dias após o término da administração da droga (AL-

TWEIGERI; NABHOLTZ; MACKEY, 1996; SARTORI et al., 1996). 

 Brandalise et al. (2000) citam que o MTX é um antagonista do ácido fólico, 

impedindo a conversão a ácido folínico por inibição enzimática. O ácido fólico é um 

elemento essencial no processo da síntese celular. Sua eficácia terapêutica está baseada na 
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interferência sobre os processos de biossíntese. É absorvido no trato gastrintestinal e 

excretando rapidamente pelos rins. Os efeitos colaterais são inicialmente anorexia, náusea, 

vômitos, dor abdominal e diarréia, que algumas vezes pode ser sanguinolenta. A seguir 

podem surgir dor ou ulcerações em mucosa oral, reto, vagina ou em todo o tubo digestivo. 

A hepatoxicidade do MTX é hoje bem conhecida, provocando quadro de hepatite tóxica, 

que pode evoluir para cirrose. 

 Segundo os mesmos autores, os efeitos colaterais do MTX intratecal incluem 

cefaléia, vômitos, febre e, com certa freqüência meningismos. Nas doses elevadas do 

MTX, a hiperhidratação e a alcalinização urinária são fundamentais, no sentido de evitar a 

nefrotoxicidade. Os sinais clínicos de intoxicação por esta droga incluem ardor, dor na 

mucosa oral, mucosite moderada / severa, eritema cutâneo principalmente no pescoço, 

tórax e região de dobras (axila, inguinal) e retroauricular, além de diarréia, 

hiperpigmentação e descamação em regiões previamente com eritema. 

 Shafer, Hine e Levy (1987) mencionam que a reação mais comum decorrente da 

quimioterapia, em nível de cavidade oral, é a ulceração da mucosa ou mucosite, que tem 

predileção por lábios, língua e mucosa jugal. A presença de infecções, sobretudo de 

natureza bacteriana e/ou fúngica também são achados clínicos freqüentes. 

 A mucosite oral é definida como uma inflamação da mucosa, caracterizada pela 

presença de eritema e/ou ulceração (EPSTEIN et al., 2000). Segundo Sonis (1998), a 

freqüência global da mucosite varia e sofre influência de fatores relacionados ao paciente e 

ao tratamento. Quanto ao paciente, deve-se considerar o tipo de neoplasia, a idade e o 

status de saúde oral. No que se refere à terapêutica, inclui-se o tipo, a dose e a freqüência 

de administração da droga. Portanto, para Symonds (1998), pacientes pediátricos são mais 

susceptíveis ao desenvolvimento da mucosite, que os adultos, provavelmente devido a um 

maior índice de proliferação celular nas crianças. Por outro lado, portadores de 
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malignidades hematológicas são mais predispostos a este tipo de lesão. 

 Driezen et al. (1986) realizaram um estudo quantitativo das complicações orais 

mais freqüentes em 1.500 pacientes, entre as idades de 17 a 82 anos, sob tratamento para 

diferentes tipos de leucemias. Os autores observaram que 704 pacientes (46,9%) 

desenvolveram complicações orais, e destes, 244 (16,3%) exibiram mucosite 

comprometendo lábios, língua, gengiva, palato e mucosa jugal. O primeiro sinal de 

desenvolvimento de mucosite relatado pelos pacientes foi a sensação de queimação na 

mucosa, e 2 ou 7 dias depois dessa queixa, surigiram erosões e ulcerações dolorosas que 

persistiram por algumas semanas após a terapia. As drogas que tiveram maior associação 

com o desenvolvimento da mucosite foram o MTX (57 casos), o acridinil anisidina (55 

casos) e a doxorrubicina (46 casos). Baseados nestas observações, os autores sugerem que 

a mucosite oral é uma complicação paciente específica, já que uma minoria dos pacientes 

que receberam drogas estomatotóxicas desenvolveu mucosite severa, enquanto que a 

maioria não mostrou sinais perceptíveis desta complicação. 

 Woo et al. (1993) coloca que o surgimento da mucosite drogainduzida ocorre por 

volta do 5º ao 10º dia após inicio da terapia e, geralmente desaparece dentro de duas a três 

semanas depois de concluído o tratamento. 

 No processo de desenvolvimento da mucosite deve-se considerar os efeitos diretos 

e indiretos dos quimioterápicos sobre as células da mucosa oral. A ação direta é 

determinada pela interferência com a produção, maturação e reposição celular, como a 

ação deletéria das drogas não é seletiva, as células normais sofrem também intenso 

processo de destruição, gerando um déficit na renovação celular e, conseqüentemente 

atrofia do epitélio oral. O rompimento deste delgado limitante epitelial, pela ação de 

pequenos traumas funcionais, leva ao surgimento da mucosite. A ação indireta é 

determinada pelo caráter mielossupressivo das drogas, que desregula o sistema 
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imunológico e o processo de reparo, potencializando o risco de septicemia associado à 

mucosite (PETERSON, 1999). 

 Fonseca (1998) descreve a apresentação clínica desta lesão, sendo que o primeiro 

sinal é uma sensação de queimação. Nos estágios inicias da mucosite, a mucosa apresenta-

se pálida, devido ao fato de no início da terapia um número considerável de células da 

camada basal não está ainda em divisão, isto associado à diminuição da atividade mitótica,  

conduz à retenção das células superficiais do epitélio e, conseqüentemente maior grau de 

ceratinização destas (SYMONDS, 1998). 

No transcorrer de 2 a 7 dias após a queixa inicial, evidencia-se eritema intenso e 

edema, com formação de uma pseudomembrana esbranquiçada. Finalmente o quadro 

torna-se mais severo, progredindo para formação de úlcera (SCULLY; EPSTEIN, 1996; 

NEVILLE et al., 1998). 

 Segundo Sonis (1998), a fisiopatologia da mucosite se desenvolve em quatro fases 

interdependentes, sendo influenciada por uma série de fatores, tais como: o efeito direto 

dos agentes quimioterápicos sobre o epitélio, as ações mediadas pelas citocinas, a 

microbiota oral e o status da medula óssea do paciente. 

 A fase 1, denominada de inflamatória ou vascular, inicia-se logo após a 

administração da radioterapia e/ou quimioterapia, havendo liberação de citocinas, como o 

fator-alfa de necrose tumoral (TNF-α) e interleucina-1 (IL-1), do epitélio e tecido 

conjuntivo. Às vezes, pode ocorrer liberação de interleucina -6 (IL-6). O TNF-α é capaz de 

causar dano tecidual, acelerando e iniciando o desenvolvimento da mucosite; já a IL – 1 

está associada ao aumento da vascularidade, assim como da resposta inflamatória. Nesta 

fase a celularidade a nível de submucosa é evidente.  

A fase 2 ou epitelial, ocorre por volta de 4 a 5 dias após o início da terapia, sendo 

caracterizada por redução da renovação epitelial, atrofia e ulceração. A radiação e, 
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sobretudo quimioterápicos que afetam a síntese de DNA, ou seja, a fase S do ciclo celular, 

têm um elevado potencial estomatotóxico, por inibir mais intensamente a divisão das 

células basais do epitélio, causando redução de sua espessura e, portanto atrofia e 

ulceração. Esta última pode ser exacerbada por traumas funcionais e por uma maior 

produção local de citocinas. 

 A fase 3 ou ulcerativa / bacteriana é a mais sintomática e complexa, iniciando-se 

por volta da primeira semana, após a administração da droga. Geralmente, esta fase 

coincide com o período de máxima neutropenia do paciente, sendo caracterizada por 

extensas ulcerações em áreas localizadas, freqüentemente cobertas por uma 

pseudomembrana fibrinosa. É comum a presença de colonização bacteriana secundária da 

lesão, por uma microbiota mista constituída principalmente por bactérias Gram-negativas, 

as quais através de suas endotoxinas (lipopolissacarídeos), estimulam a liberação de 

citocinas pelas células-mononucleares do tecido conjuntivo, como o ácido nítrico, 

intensificando, portanto, a severidade da mucosite. Finalmente, a fase 4 ou de reparo, 

consiste na renovação da proliferação e diferenciação epitelial, assim como na 

normalização da contagem de células brancas no sangue periférico e restabelecimento da 

microbiota oral normal. 

 Para Epstein e Schubert (1999) e Sonis et al. (2000), a mucosite é a complicação 

mais freqüente do tratamento do câncer hematológico, constituindo a principal causa de 

dor, que pode ser intensa, e comprometer a nutrição e a qualidade de vida do paciente. Esta 

lesão pode constituir sítio favorável para a colonização e proliferação de bactérias, uma vez 

que estas podem aproveitar a solução de continuidade da mucosa como veículo para atingir 

outros locais dos tecidos orais e/ou do organismo (CHIN, 1998). 

A presença de mucosite predispõe à reativação de herpes simples, que se manifesta 

em pacientes imunocomprometidos sob a forma de úlceras na mucosa, favorecendo o 
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desenvolvimento de bacteremias por estreptococos alfa-hemolíticos. Quando esta lesão 

oral propaga-se em direção ao trato gastrointestinal, favorece o desenvolvimento de 

infecções mistas bacterianas e fúngicas, com ou sem infecção na corrente sanguínea 

associada. Portanto, a mucosite é apontada como porta de entrada para bacteremias por 

Enterococcus faecalis, bacilos Gram-negativos e Candida sp. (NUCCI, 2000). 

As infecções bacterianas orais nos pacientes com neoplasias, podem ser causadas 

pela microbiota anfibionte oral e pela adquirida do meio hospitalar. Na orofaringe, os 

processos inflamatórios promovem a perda da camada de fibronectina celular, favorecendo 

a aderência de bacilos Gram-negativos (BGN) aeróbios nessa região. Estes bacilos 

exercem seus efeitos através da liberação de endotoxinas no meio bucal e/ou na circulação 

sangüínea, causando neste último caso, alterações hematológicas, imunológicas e no 

sistema endócrino (PETERSON; d'AMBROSIO, 1992; MILLNS; MARTIN; WILLIAMS, 

1999). 

O principal fator relacionado com infecção em pacientes com câncer é a 

granulocitopenia, vale dizer, quanto maior a rapidez com que a neutropenia se desenvolve, 

maior é o risco de infecção, tal como ocorre em pacientes com queda abrupta do número 

de granulócitos determinada pelo efeito da quimioterapia (SULLIVAN, 1998; NUCCI, 

2000). 

Wade e Shimpff (1988) mencionaram que 80% das infecções em pacientes 

neutropênicos são causadas por microrganismos que colonizam o local a partir do qual as 

infecções se desenvolvem, sendo que aproximadamente 50% destas são causadas por 

germes que colonizam o paciente antes de sua internação no hospital. Os principais fatores 

responsáveis pelas mudanças na microbiota normal são o uso de antibióticos e a doença 

base. 
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Para Nucci (2000) tanto a microbiota endógena, como fontes exógenas podem 

induzir infecções em pacientes oncológicos. Germes como Pseudomonas aeruginosa e 

enterobactérias, do gênero Klebsiella e Escherichia, são habitantes naturais de frutas e 

vegetais. A ingestão destes alimentos por pacientes neutropênicos pode acarretar 

colonização do trato gastrointestinal e o desenvolvimento de infecções. A água e o ar 

também são fontes de contaminação, bem como o uso de hemoderivados, instrumentos 

cirúrgicos, nebulizadores e catéteres. Finalmente, as mãos são fonte importante de 

transmissão de infecções e a prática de lavá-las se torna crítica em pacientes neutropênicos. 

Vários estudos mostram claramente um aumento em número e proporção de 

germes Gram-negativos na cavidade oral de pacientes oncológicos. Minah et al. (1986) 

observaram um aumento destes microrganismos em toda as regiões da cavidade oral, 

principalmente na placa supragengival. A presença de Klebsiella e Pseudomonas está 

particularmente relacionada a existência de infecção, particularmente infecção pulmonar e 

septicemia. Estas bactérias são raras ou mesmo ausentes da cavidade oral antes do 

tratamento, porém, com o início da terapia antineoplásica, verifica-se uma proliferação 

súbita destes germes. Reynolds et al. (1989) observaram que as bactérias Gram-negativas 

entéricas representaram 16,6% da flora supragengival anaeróbica, e 14,4% da flora 

subgengival anaeróbica (SIXOU; MEDEIROS-BATISTA; BONNAURE-MALLET, 

1996). 

Dentre as bactérias Gram-negativas, é digno de destaque a espécie 

Stenotrophomonas maltophilia, da família Pseudomonadacea antes Xanthomonas 

maltophilia. Este patógeno é de natureza oportunística, bastante resistente a antibióticos, 

sendo responsável por um amplo espectro de infecções hospitalares como bacteremia, 

pneumonia, meningite, infecções de feridas e das vias urinárias (MURRAY et al., 2000). 
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Segundo autor supracitado, o Staphylococcus constitui importante patógeno no ser 

humano que pode provocar uma ampla gama de doenças, incluindo doenças sistêmicas 

potencialmente fatais, infecções cutâneas, infecções oportunísticas e doença das vias 

urinárias. As espécies mais comumente associadas a doenças humanas incluem 

Staphylococcus aureus (o membro mais patogênico e conhecido do gênero), 

Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus haemolyticus, 

Staphylococcus lugdunensis e Staphylococcus schleiferi. 

 Staphylococcus não são predominantes na microbiota oral de indivíduos sadios, 

revelando-se como microrganismos colonizadores da pele e da mucosa nasofaríngea. No 

entanto, o S. aureus pode ser isolado de quadros de faringite, amigdalite, sinusite, 

osteomielite da face e abcessos dentários. Esta espécie também está relacionada a quadros 

infecciosos extra-orais, como infecção urinária, pneumonia, meningite e osteomielite, 

sendo considerada a mais patogênica, além de apresentar maior resistência aos agentes 

antimicrobianos (UZEDA, 2002).  

Têm-se observado um aumento na prevalência e proporção de Staphylococcus 

durante a quimioterapia antineoplásica, podendo ser encontrados em todos os sítios  da 

cavidade oral. Wahlin e Holm (1988 apud SIXOU; MEDEIROS-BATISTA; 

BONNAURE-MALLET, 1996) isolaram esta bactéria tanto em crianças, como em adultos, 

e Reynolds et al. (1989 apud SIXOU; MEDEIROS-BATISTA; BONNAURE-MALLET, 

1996) demonstraram a presença da mesma em todos os pacientes, na metade do tratamento 

quimioterápico, na placa supra e subgengival, não sendo encontrada  em nenhum paciente 

antes do tratamento. Estes autores notaram uma correlação positiva entre a perda do tecido 

de suporte do dente e o aumento marcante de Staphylococcus na placa supragengival e de 

leveduras na placa supra e subgengival . 
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 Segundo Chin (1998), as bactérias comumente associadas a infecções graves em 

pacientes com neoplasias malignas são Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

epidermidis e Eschericha coli. Na cavidade oral, estas espécies podem causar infecções 

localizadas, tais como pericoronarites, sialodenite de glândulas maiores, abscessos 

periodontais, além de infecções mucosas ou dentárias, cujas complicações podem levar a 

septicemia. 

Com a introdução de esquemas quimioterápicos mais agressivos, os estreptococos  

alfa-hemolíticos se constituíram no segundo patógeno  mais comum em hemoculturas de 

pacientes neutropênicos, perdendo apenas para os estafilococos coagulase negativos 

(CHANOCK, 1993). 

Ruescher et al. (1998) avaliaram a relação entre a ocorrência de mucosite e o 

desenvolvimento de infecções sistêmicas com Streptococcus  viridans α-hemolíticos, em 

24 pacientes entre as idades de 29 a 59 anos, com diagnóstico de linfomas não Hodgkin, 

leucemias e mieloma múltiplo tratados com transplante de medula óssea. Os 45 pacientes 

do grupo controle tinham os mesmos tipos de neoplasias, porém negativos para a 

bacteremia com S. viridans α-hemolíticos. Nos resultados os autores observaram que a 

freqüência da mucosite ulcerativa foi maior no grupo de estudo, já que 15 (62%) destes 

desenvolveram tal complicação oral, enquanto que 16 pacientes do grupo controle (36%), 

apresentaram mucosite ulcerativa. Os autores concluem que a mucosite pode ser 

considerada um importante fator de risco nas infecções sistêmicas por S. viridans α-

hemolíticos em pacientes imunocomprometidos. 

Sixou, Medeiros-Batista e Bonnaure-Mallet (1996), em seu trabalho, relatam que 

um decréscimo de 88% no número total de Streptococcus mutans na saliva é observado 

durante tratamento imunossupressivo em crianças, sendo que sua quantidade retorna ao 

normal durante a fase de manutenção e decresce em eventos de infecção sistêmica. Estas 
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modificações podem ser devido a ação antibacteriana de alguns quimioterápicos, como a 

daunorrubicina, e ao uso de antibióticos. Os mesmos autores citam que os estreptococos 

alfa-hemolíticos, particularmente o Streptococcus mitis e o Streptococcus sanguis, têm sido 

bastante encontrados em casos de pacientes com septicemia. 

Em 1983, Driezen, Bodey e Valdiviesco realizaram estudo com 1.000 pacientes 

com diversos tipos de neoplasias malignas, observando uma freqüência de infecções orais 

de aproximadamente 9,7%, sendo a maioria dos casos causados por um único tipo de 

microrganismo. Na análise microbiológica os autores detectaram que 68,9% dos casos de 

infecções orais foram causados por fungos, principalmente pela Candida albicans, assim 

como Histoplasma Capsulatum e Criptococcus neoformans. As bactérias Gram-negativas 

como Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Haemophilus 

influenzae foram os agentes etiológicos responsáveis por 10,7% dos casos, enquanto que, o 

vírus do herpes simples e bactérias Gram-positivas como o Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis e Streptococcus pyogenes, foram responsáveis por 10,7% e 

9,7% dos casos respectivamente. 

 Driezen et al. (1986) analisaram 1.500 pacientes com leucemia mediante a coleta de 

material das lesões orais com suspeita de infecções, que ocorreram durante o período de 

hospitalização. Nos resultados da cultura microbiológica os autores detectaram que 513 

pacientes (34,2%) desenvolveram infecções orais, sendo que 424 casos (2,7%) tiveram um 

único tipo de microrganismo como agente etiológico, enquanto que, 89 (17,3%) casos, 

apresentaram infecções de etiologia polimicrobiana. Neste estudo aproximadamente 20% 

dos casos de infecções fúngicas foram causadas pela Candida albicans, seguida do 

Aspergillus, Rhizopus e Histoplasma. Em relação às infecções virais, 132 (8,8%) casos 

foram atribuídos ao vírus do herpes simples. Já as bactérias Gran-negativas das espécies 
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Pseudomonas, Klebsiella, Escherichia, Enterobacter, Serratia e Proteus responderam por 

122 (8,1%) casos. Staphylococcus e Streptococcus foram detectados em 4% dos casos. 

 A candidíase oral ocorre com elevada freqüência entre pacientes 

imunocomprometidos, sendo uma doença de natureza oportunista, causada pela 

proliferação de espécies de Candida, principalmente a Candida albicans, que é a cepa mais 

patogênica no ser humano (McCULLOUGH; ROSS; READE, 1996; RICHARDSON; 

WARNOCK, 1997). Neville et al. (1998), relatam que aproximadamente 30 a 50% dos 

indivíduos em geral são portadores de Candida sem evidência clínica de infecções. 

A maioria das infecções por Candida são adquiridas por via endógena, sendo seu 

maior reservatório o tratogastrointestinal, que se apresenta colonizado por Candida sp. em 

até 70% da população normal. Entretanto, infecções por este gênero de leveduras também 

podem ser adquiridas por via exógena, através do contato com indivíduos colonizados, por 

implante de próteses, sondas, catéteres ou drenos, bem como pela administração parenteral  

de soluções contaminadas (COLOMBO; ALVES; NUCCI, 2000).  

No final da década de 60, o desenvolvimento de antibióticos com atividade anti-

Psuedomonas e a aplicação de terapia antibiótica em todo paciente neutropênico que 

desenvolva febre foram responsáveis por uma redução na letalidade das infecções por 

germes Gram-negativos, de mais de 80% para menos de 20%. No entanto, como os 

pacientes passaram a viver mais, prolongou-se o período de neutropenia e, 

conseqüentemente, a freqüência das infecções fúngicas começou  a aumentar com uma 

letalidade elevada (NUCCI, 2000). 

Para o mesmo autor, os fungos do gêneros Candida e Aspergillus respondem pela 

maioria das infecções fúngicas. Entretanto, nos últimos 15 anos outros fungos, 

anteriormente considerados saprófitas, emergiram como importantes patógenos em 

pacientes neutropênicos, como o Fusarium sp. e o Trichosporon sp.. Outro fenômeno que 
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surgiu nos últimos anos é a ocorrência cada vez mais freqüente de infecções por espécies 

de Candida não-albicans. 

Infecções por Candida podem comprometer apenas mucosas, sendo classificadas 

como superficiais, ou apresentar caráter invasivo em um único ou múltiplos órgãos, sendo 

classificadas como localizadas ou disseminadas. O gênero Candida compreende cerca de 

200 diferentes espécies, sendo que apenas 17 têm importância clínica. Entre as espécies de 

maior relevância clínica destaca-se: C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata, 

C. guilhermondii, C. lusitaniae e C. Krusei. O aumento no registro de infecções por 

espécies não-albicans ocorreu em diversos serviços do mundo todo, incluindo o Brasil 

(COLOMBO; ALVES; NUCCI, 2000). 

 Salisbury et al. (1997) reconhecem o papel dos neutrófilos na defesa contra fungos 

e, portanto, em pacientes leucêmicos o surgimento da candidíase está relacionada ao estado 

de neutropenia decorrente, seja do próprio curso clínico da doença, seja da 

imunossupressão induzida pela quimioterapia antineoplásica. 

A patogênese da candidíase pode ser determinada por alguns fatores, tais como:o 

estado imunológico do hospedeiro; alterações na microbiota oral e no epitélio oral 

promovidos pela quimioterapia antineoplásica e/ou estado de imunossupressão e a 

resistência da Candida (BUNETEL; BONNAURE-MALLET, 1996; NEVILLE et al., 

1998). Segundo Salisbury et al. (1997) o uso profilático de antibióticos provoca 

desequilíbrio na microbiota oral, favorecendo a proliferação de microrganismos 

oportunistas, como a C. albicans. 

Colombo, Alves e Nucci (2000) relatam uma série de fatores que corroboram para 

que pacientes portadores de câncer sejam susceptíveis a infecções oportunísticas, como: a) 

O rompimento de barreiras cutâneas pela introdução de catéteres intravasculares 

necessários para reposição de hemoderivados e administração de quimioterápicos; b) A 
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presença de lesões extensas da mucosa do trato gastrointestinal, devido ao crescimento de 

tumores nesta topografia ou pelo advento de mucosites pós-quimioterapia; c) O uso de 

corticoesteróides que contribui para disfunção da imunidade celular específica e de 

fagócitos, e d) Alteração do número e função de fagócitos em conseqüência da infiltração 

leucêmica da medula óssea ou como resultado da quimioterapia. 

Bodey et al. (1992) revisaram um total de 4.096 autópsias de pacientes com câncer 

ou transplantados de medula óssea, realizadas em 12 instituições de 8 países diferentes, 

durante o período de 1980 a 1988. Neste universo, observaram que a infecção fúngica 

ocorreu com mais freqüência em pacientes com leucemia (25%), linfomas (12%) e tumores 

sólidos (5%). Candidíase e aspergilose foram as mais comumente diagnosticas, 

respectivamente, em 58% a 30% dos pacientes; em 11% dos casos o fungo não foi 

identificado. 

 Os sítios mais comuns da candidíase oral são as bordas laterais e dorso da língua, a 

mucosa jugal, gengival e faríngea, além das comissuras labiais. As lesões por Candida 

geralmente são assintomáticas, porém alguns pacientes relatam sensação de queimação, 

dor moderada ou até mesmo severa, quando existe a presença de ulcerações. Halitose e 

alterações no paladar podem ser causadas por esta infecção fúngica (FLAITS; BAKER, 

2000). 

 Conforme Chin (1998) e Flaits e Baker (2000), a apresentação clínica da candidíase 

é variada e inclui quatro tipos: a pseudomembranosa, que se apresenta como placas 

esbranquiçadas, frouxamente aderidas e ao serem removidas deixam uma superfície 

eritematosa; a crônica hiperplásica, também exibe o aspecto de placa esbranquiçada, porém 

esta não é destacável à raspagem; a candidíase eritematosa, caracterizada pela presença de 

placas eritematosas localizadas e/ou difusas e, por fim a quelite angular, constituída  por 

lesões eritematosas e/ou ulceradas nas comissuras labiais. 
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 Mccullough, Ross e Reade (1996) destacam três principais fatores de 

patogenicidade associados à Candida, a saber: parede celular, adesão e produção de 

enzima proteolítica extracelular (as proteinases). A parede celular é essencial para o 

crescimento e proteção do microrganismo contra injúrias osmóticas, além disso em sua 

superfície há ligantes que interagem com receptores nos tecidos do hospedeiro. Esta 

estrutura possui uma camada fibrilar externa constituída por manana e manoproteínas, que 

é perdida durante o processo de infecção. A manana é o maior antígeno de superfície da C. 

albicans.  

Quanto à adesão, os autores supracitados relatam que a fase germinativa deste 

fungo (fase de hifas) adere mais facilmente que a fase de levedura, isto se deve ao fato de 

que somente a fase hifal expressa receptores para os fragmentos C3d e iC3b do 

complemento, inibindo assim o processo de fagocitose. As proteinases são capazes de 

degradar a IgA secretora e atua na patogênese, favorecendo a invasão e colonização do 

tecido hospedeiro. O mecanismo pelo qual as proteinases promovem a aderência ainda é 

desconhecido, porém, sugere-se que estas não só atuem como ligantes, mas também 

tenham função proteolítica, clivando componentes que ocultam os receptores do 

hospedeiro. 

Segundo Ellepola e Samaranayake (2000), a patogenicidade da C. albicans pode 

estar associada à sua habilidade em se transformar da fase de blastoconídio para a fase 

hifal, cujo início se caracteriza pela formação dos tubos germinativos, que são extrusões 

cilíndricas com capacidade para facilitar a aderência das leveduras às células epiteliais e 

conferir resistência ao processo de fagocitose. A hifa da Candida é tigmotrófica por 

natureza e é capaz de se locomover ao longo das irregularidades de superfície in vivo e in 

vitro, contribuindo para a retenção do organismo em ambientes hostis como a cavidade 

oral. Adicionalmente, a pequena extensão das hifas constitui um problema para as células 
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fagocíticas do hospedeiro. 

Anill, Ellepola e Samaranayake (2001) consideram que a relativa superfície celular 

hidrofóbica deste organismo é considerada um fator não biológico de importância crítica 

para a adesão da Candida. Portanto, as leveduras hidrofóbicas são mais patogênicas que 

seus contrapartes hidrofílicos. Há estruturas microbianas que contribuem para uma 

superfície celular hidrofóbica, tais como: proteínas de membrana externa, lipoproteínas, 

fosfolipídios, lipopolissacarídeos e fímbrias. Então, drogas que modificam estes 

componentes estruturais têm capacidade de reduzir a superfície celular hidrofóbica das 

leveduras. Este parâmetro de patogenicidade também se aplica às bactérias. 

Para os autores supracitados, a redução na superfície celular hidrofóbica em 

leveduras e bactérias, aumenta a susceptibilidade destes microrganismos à ação fagocítica 

dos neutrófilos.  

 A relevância da prevenção e/ou tratamento das complicações orais, no contexto da 

LLA, deve-se à necessidade de garantir o bem-estar geral dos pacientes e, sobretudo evitar 

interrupções na execução do protocolo de tratamento, que possam comprometer 

desfavoravelmente a sobrevida dos mesmos (EPSTEIN; SCHUBERT, 1999). Nos últimos 

anos, várias substâncias químicas vêm sendo pesquisadas, com destaque para clorexidina, a 

qual tem mostrado efetiva ação bactericida e fungicida. 

 A clorexidina foi descoberta, casualmente, no ano de 1940, durante pesquisa na 

busca de um agente antimalárico, onde foi comprovado o seu efeito antibacteriano. Em 

1950, essa substância passa a ser usada na medicina para tratamento ginecológico, 

urológico, oftalmológico e de queimaduras e desinfecção da pele. Só em 1959 começou a 

ser usada na odontologia para controle da placa dentária e antissepcia das mãos do 

cirurgião e do campo extra-oral da cirurgia (FARDAL; TURNBULL, 1986). 

 Os mesmos autores caracterizam a clorexidina como uma base forte, com maior 
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estabilidade na forma de sal, sendo uma molécula constituída por dois anéis de 4-clorfenil 

e dois grupos biguanidas conectados, através de uma cadeia central de hexametileno. 

Pertence ao grupo químico das bis-biguanidas e apresenta propriedades fungicida e 

bactericida contra microrganismos Gram-positivos e Gram-negativos, constituindo-se, 

portanto, em um antisséptico de amplo espectro. 

 A apresentação química da clorexidina pode ser na forma de sais de acetato, 

gluconato e digluconato, sendo este último a forma mais indicada, por ter maior 

solubilidade em água e apresentar segurança para uso a longo prazo. Comercialmente, esse 

antisséptico pode estar sob a forma de gel, pasta, spray e solução (JOHNSON, 1995; 

MENDES; ZENÓBIO; PEREIRA, 1995). Para Albandar, Gjermo e Preus (1994), a 

solução é a forma de uso da clorexidina mais aplicada na prática clínica. 

 Para Mendes, Zenóbio e Pereira (1995), a concentração ideal para a solução de 

clorexidina é a de 0,12%, pois apresenta menos efeitos adversos que as soluções mais 

concentradas, além de ter comprovada eficácia contra os microrganismos. Quando usada 

corretamente tem baixa toxicidade, sua ação é puramente tópica e não penetra através do 

epitélio. Caso seja ingerida liga-se à superfície mucosa do trato gastro-instestinal, sendo 

uma pequena parte absorvida e metabolizada no fígado e rins, e maior parte da dose 

ingerida é eliminada nas fezes. 

 A utilização da solução de clorexidina é sob a forma de bochechos, duas vezes ao 

dia, durante um minuto. Cada bochecho deve ser realizado 30 minutos após a escovação, 

devido à presença de íons cálcio livres nos dentifrícios, os quais têm a propriedade de 

carrear a clorexidina aderida nas superfícies da cavidade oral. Adicionalmente, o 

monofluorfosfato de sódio e as substâncias detergentes presentes nos cremes dentais, têm a 

mesma propriedade supracitada e, portanto, todos interferem na retenção da clorexidina 

aos tecidos orais. Este antisséptico tem uma substantividade de aproximadamente 12 horas,  
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sendo constantemente liberado pelos íons cálcio existentes na saliva (MENDES; 

ZENÓBIO; PEREIRA, 1995). 

Para Ellepola e Samaranayake (2001), falhas no tratamento da candidíase, baseado 

no uso da clorexidina, deve-se ao efeito de fluxo da saliva e a ação de limpeza propiciada 

pelos músculos da mastigação, os quais tendem a reduzir a concentração desta droga para 

níveis sub-terapêuticos. De fato, cerca de 30% da dose total de clorexidina fica retida na 

boca durante 24h, após 1 minuto de bochecho, sendo a maioria deste agente removido 

dentro da primeira hora. 

Giertsen e Scheie (1995) explicam que a ligação da clorexidina aos tecidos orais é 

de natureza eletrostática, envolvendo atração entre moléculas de cargas opostas. Como os 

dentes e a mucosa oral são cobertos por proteínas ácidas carregadas negativamente, 

substâncias de cargas positivas, como a clorexidina, são adsorvidas à essas superfícies, 

quais sejam: película adquirida, placa bacteriana, mucosa oral e, deste forma fica retida 

nestas superfícies por tempo prolongado. 

Koontongkaew e Jitpukdeebodintra (1995) descrevem que a clorexidina adere-se às 

bactérias, pelo mecanismo de interação eletrostática, entre componentes de cargas opostas 

e, por conseguinte exerce sua ação bactericida, promovendo a precipitação seletiva das 

proteínas da membrana citoplasmática destes microrganismos. 

Para Ellepola e Samaranayake (2000), a clorexidina tem a capacidade de coagular 

as nucleoproteínas, inibindo assim o crescimento da Candida, além de alterar 

morfologicamente a parede celular, permitindo o escape dos componentes citoplasmáticos. 

A plasmalema geralmente está retraída da parede celular ou completamente ausente. A 

parede celular sofre condensação e se torna indistinguível da camada fibrilar externa, 

finalmente, esta estrutura pode sofrer lise, separando-se do citoplasma. Adicionalmente, a 
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clorexidina  tem a propriedade de alterar os eventos celulares que orientam a formação dos  

tubos germinativos. 

A ação da clorexidina sobre a mucosa injuriada se dá através da formação de uma 

barreira protetora, representada por uma membrana esbranquiçada, que resulta da 

coagulação de proteínas séricas e salivares, havendo, portanto, uma redução na severidade 

das ulcerações orais (FERRETTI et al., 1987). 

Conforme Ellepola e Samaranayake (2001), o efeito adverso mais comum 

relacionado ao uso da clorexidina é a pigmentação acastanhada nos dentes e mucosa oral, 

especialmente no dorso da língua. Próteses e restaurações de porcelana ou resina também 

podem ficar pigmentadas. Muitos pacientes reclamam do seu gosto desagradável e o uso 

freqüente deste antisséptico produz distúrbios gustativos. Ocasionalmente pode provocar 

ligeira descamação e sensibilidade da mucosa oral, além de inflamação temporária na 

parótida. Sensação de queimação na língua pode ser bastante freqüente. O uso regular da 

clorexidina favorece o espessamento da película e, predispõe à formação de cálculo 

supragengival. 

 A clorexidina tem indicações amplas na prática odontológica, sendo recomendada 

para pacientes especiais, com prejuízo da coordenação motora; portadores de doenças do 

sistema nervoso; após cirurgias, onde há prejuízo do controle mecânico; na prevenção de 

 complicações orais associadas à terapia antineoplásica ou a estados de imunossupressão 

(ROSING; TOLEDO, 1993; COSTA, 2003). 

 No sentido de demonstrar a eficácia da clorexidina na prevenção da mucosite em 

pacientes com leucemia, Costa (2003) avaliou a mucosa oral, em nível clínico e citológico, 

de 14 crianças com LLA, na faixa etária de 2 a 10 anos, submetidas a quimioterapia 

antineoplásica. Estas foram divididas em dois grupos de 7 pacientes cada, sendo que um 
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grupo foi denominado de experimental, no qual foi utilizada a clorexidina a 0,12% e o 

outro de controle, onde não se fez uso deste antisséptico. Nos resultados observou-se que 

uma criança do grupo experimental e cinco do grupo controle apresentaram mucosite, 

caracterizada pela ocorrência inicial de eritema, seguido de edema e formação de úlcera. 

As lesões iniciais se desenvolveram em um período de 2 a 4 dias após a administração do 

MTX e, localizaram-se geralmente em mucosa jugal. Na avaliação citológica não foram 

observadas modificações na relação núcleo-citoplasma, bem como no contorno da 

membrana nuclear e do citoplasma. Baseada nos resultados, a autora sugeriu que 

bochechos de clorexidina a 0,12% podem evitar o desenvolvimento ou minimizar a 

severidade da mucosite oral associada à quimioterapia antineoplásica. 

 No contexto do pós-tratamento de pacientes leucêmicos, Bhatia (2003) fez uma  

revisão de literatura focalizando as principais seqüelas tardias resultantes do regime 

poliquimioterápico. As antraciclinas podem causar cardiomiopatias, pericardites e falha 

cardíaca congestiva. A radiação cranial predispõe a malignidades secundárias, sobretudo 

de origem neural, a tumores de tireóide, a distúrbios metabólicos desta glândula (hipo ou 

hipertireoidismo), a obesidade e a baixa estatura. Os agentes alquilantes, como 

ciclofosfamida, podem determinar problemas no funcionamento das gônadas, causando 

infertilidade. O MTX intratecal pode causar injúria à substância branca do cérebro, 

provocando distúrbios de neurocognição e psicomotores. 

Na cavidade oral, as seqüelas tardias pós-tratamento, incluem defeitos no 

desenvolvimento das raízes dos dentes e do esmalte dental (BHATIA, 2003). Scully e 

Epstein (1996) relatam, que em crianças, a terapia antineoplásica pode causar a longo 

prazo hipoplasia do esmalte, microdontia, retardo ou falha no desenvolvimento e erupção 

dos dentes, alterações na risogênese e malformação do esqueleto craniofacial. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 
Considerando o elevado risco de infecções por microrganismos patogênicos em 

pacientes leucêmicos e que a existência de lesões orais favorece a disseminação sistêmica 

dos mesmos, propôs-se avaliar as alterações da mucosa oral, em nível clínico, e da 

microbiota oral, em nível qualitativo, de pacientes portadores de Leucemia Linfoblástica 

Aguda, submetidos a quimioterapia antineoplásica e a ação profilática do gluconato de 

clorexidina a 0,12%. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Caracterização do Estudo 

Este estudo é de caráter descritivo e experimental, com proposta de avaliar as 

alterações da mucosa oral, em nível clínico, e da microbiota oral, de forma qualitativa, de 

crianças portadoras de Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA), submetidas a quimioterapia 

antineoplásica e a ação profilática do gluconato de clorexidina a 0,12%. 

 

 4.1.1 População 

Foi constituída de crianças portadoras de LLA atendidas no Centro de Oncologia e 

Hematologia Infantil (COHI) do Hospital Infantil Varela Santiago, na cidade de Natal/RN, 

no período de maio de 2000 a novembro de 2003. O projeto foi devidamente aprovado pelo 

Comitê de Ética na Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN 

(ANEXO A). 

 

4.1.2 Amostra 

Constou de 20 crianças portadoras de LLA, na faixa etária de 0 a 15 anos, sem 

predileção por sexo ou raça, atendidas no COHI do Hospital Infantil Varela Santiago, em 

Natal/RN. 

 

     4.2.Aplicação do Gluconato de Clorexidina a 0,12% 

A aplicação do gluconato de clorexidina  a 0,12%, nos pacientes com LLA,  foi 

feita através de bochechos por um minuto, duas vezes ao dia após o café da manhã e da 

última refeição noturna. Os bochechos foram realizados 30 minutos após a escovação, 

conforme preconiza  Mendes, Zenóbio e Pereira (1995). A utilização da solução do 
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gluconato de clorexidina a 0,12% era feita, durante dez dias, em todas as fases do 

tratamento quimioterápico. 

 

     4.3 Realização do Exame Clínico 

 Para que o paciente fosse submetido ao exame clínico se exigiu, que o responsável 

do menor autorizasse sua participação na pesquisa, assinando o “Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido” (Anexo B), que foi anexado à ficha de exame clínico específica da 

pesquisa (Anexo C). 

 O exame clínico foi realizado uma vez por dia, durante o período de internação do 

paciente para administração da quimioterapia, com o auxílio de máscara, luvas 

descartáveis, espátula de madeira e foco de luz. A criança foi adequadamente posicionada 

para o exame, podendo a mesma estar sentada ou em decúbito dorsal, sempre 

acompanhada pelo responsável. A cavidade oral foi examinada quanto à presença de 

mucosite, de forma que a sua presença ou ausência, localização, fase de tratamento, 

período da coleta e data do exame clínico foram anotados em ficha clínica específica 

(Anexo C).  

O paciente, seu responsável e pessoal da enfermagem receberam a devida 

orientação, quanto ao uso do gluconato de clorexidina a 0,12% e aos devidos cuidados com 

a higiene oral. 

     4.4 Avaliação Microbiológica 

         4.4.1.Coleta e Transporte  

As amostras da mucosa labial foram coletadas, preferencialmente, na fase de 

intensificação, após o término do tratamento profilático. Inicialmente, passou-se um 

“swab” estéril para remoção da saliva e células em descamação. A seguir com um segundo 

“swab” foi realizada uma vigorosa raspagem, coletando-se, assim, o material aderido sobre  
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a mucosa. Após coleta o “swab” foi colocado em 1,0 ml de solução salina redutora (Nacl a 

0,85% + tioglicolato de sódio a 0,1%) e transportado até o laboratório de Microbiologia 

acondicionado em recipiente com gelo. 

Procedimento idêntico foi desenvolvido para coleta de material em mucosa jugal. 

      4.4.2 Processamento do Material 

a) Semeadura

O material coletado foi dispersado por aproximadamente 30 segundos em Vortex-

Super-Mixer. Em seguida a partir do homogenizado foram feitas semeaduras sobre a 

superfície dos seguintes meios de cultura: Agar-Manitol-Salgado (Difco), Agar 

MacConkey (Difco), Agar-Citrimide (Difco) e Agar-Saboroud (Difco). 

As amostras da mucosa jugal não foram semeadas sobre a superfície do Agar-

Manitol-Salgado. 

b) Incubação

Todas as placas foram incubadas em condições de aerobiose por um período de 24 

a 48 horas. 

c) Estudo Morfo-colonial

Decorrido o período de incubação, as placas foram examinadas quanto a presença 

de tipos coloniais característicos de Staphylococcus fermentadores e não fermentadores do 

manitol (Agar-Manitol-Salgado), bacilos Gram-negativos fermentadores e não 

fermentadores (Agar-MacConkey), Pseudononas aeruginosa (Agar-Citrimide) e fungos 

levedurifornes (Agar-Saboroud). As colônias características de cada microrganismo 

pesquisado foram repicadas para o Brain Heart Infusion (Difco) e incubadas, 

observando-se as condições de incubação do isolamento. 

Após incubação foram verificadas a pureza e as características morfo-tintoriais das 

amostras pelo método de Gram moficado por Kopeloff-Birman e a pureza confirmada por 
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replaqueamento nos meios de cultura usados para o isolamento primário. Nenhuma 

amostra apresentou crescimento no Agar-Citrimide. 

d) Caracterização Fenotípica

Para caracterização dos Staphylococcus foi feita a prova convencional da coagulase 

livre. Como todas as amostras foram coagulase negativa (CNS), as mesmas foram 

estocadas para posterior identificação. 

Os bacilos Gram negativos fermentadores isolados no Agar MacConkey foram 

triados usando-se o Tríplice-Sugar-Iron-TSI (Difco) e identificados como Escherichia 

coli e Klebsiella pneumoniae  pelo sistema específico de identificação Mini-API (bio-

Merieux). 

A E. coli foi sorotipada em E. coli enteropatogênica clássica (EPEC) polivalente B 

do tipo O114, O125, O142 e O158, através do soro polivalente A-B-C (Probac do Brasil). 

As amostras de bacilos Gram-negativos não fermentadores tiveram seu 

metabolismo oxidativo comprovado pelo teste OF em meio de Hugh e Leifson e foram 

caracterizados na espécie Stenotrophomonas maltophilia  pelo sistema Mini-API (bio-

Merieux). 

Os fungos leveduriformes foram apontados como Candida albicans, através da 

coloração das colônias no meio de Chromoagar (Difco) e a identificação confirmada pela 

produção de clamidósporos. 

4.5 Análise Estatística 

Considerando o tipo de variável, sendo todas de caráter qualitativo (categóricas) e 

nominais, e o pequeno tamanho da amostra estudada, utilizou-se os Testes de Qui-

Quadrado e Exato de Fisher, em um nível de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados foram apresentados sob três formas. A primeira mostrou os dados 

referentes a parte clínica, a segunda dados microbiológicos e em uma terceira parte, 

focalizou-se os dados baseados na análise estatística. Os dados clínicos e microbiológicos 

foram submetidos a análise percentual. 

a) Dados clínicos (Tabela 1) 

b) Dados microbiológicos (Tabela 2) 

c) Análise estatística (Tabelas 3 e 4) 

Embora o número de amostras coletadas, em cada fase do tratamento, tenha sido 

pequeno, algumas considerações puderam ser inferidas destes dados. 
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Tabela 1 

Dados clínicos das 20 crianças portadoras de LLA (Leucemia Linfoblástica Aguda), 

durante a pesquisa. Natal-RN, 2004. 

Paciente Idade Sexo Período da Coleta Uso de  

Clorexidina 0,12%

Presença de 

Mucosite 

Localização 

da lesão 

1 02 anos MASC Intensificação Sim Não ------ 

2 11 anos FEM Intensificação Sim Sim Língua 

3 12 anos MASC Intensificação Não Sim Disseminada 

4 04 anos FEM Intensificação Sim Não ------ 

5 06 anos MASC Intensificação  Sim Não ------ 

6 03 anos MASC Intensificação Sim Sim Mucosa Jugal 

7  15 anos MASC Indução Não Sim Disseminada 

8 12 anos FEM Manutenção Sim Sim Gengiva 

9 11 anos FEM Indução Sim Sim Mucosa Jugal 

10 05 anos MASC Indução Sim Não ------ 

11 05 anos FEM Indução Não Sim Disseminada 

12 04 anos MASC Manutenção Sim Não ------ 

13 02 anos FEM Indução Sim Não ------ 

14 04 anos FEM Intensificação Sim Não ------ 

15 04 anos MASC Intensificação Sim Não ------ 

16 05 anos MASC Intensificação Sim Não ------ 

17 05 anos FEM Intensificação Sim Não ------ 

18 02 anos MASC Manutenção Sim Não ------ 

19 04 anos FEM Consolidação Sim Sim ------ 

20 03 anos MASC Intensificação Sim Não  ------ 
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Conforme a Tabela 1, a maioria dos pacientes situa-se na faixa etária de 2 a 5 

anos (70%), com ligeira predileção pelo sexo masculino (55%). A coleta do material para 

avaliação microbiológica foi realizada predominantemente na fase de intensificação em 11 

pacientes (55%), sendo que no restante da amostra este procedimento foi executado em 5 

pacientes (25%) na fase de indução, em 1 paciente (5%) na fase de consolidação e em 3 

pacientes (15%) na fase de manutenção. Dos 20 pacientes, apenas 3 (15%) não fizeram uso 

do gluconato de clorexidina a 0,12%, os quais desenvolveram mucosite. Os demais 

pacientes fizeram uso deste antisséptico, havendo 5 casos (25%) de mucosite. 

Considerando toda a amostra, constatou-se ocorrência de mucosite em 8 casos (40%), 

sendo 3 na fase de indução, 3 na intensificação, 1 na consolidação e 1 na manutenção. 

Quanto à localização desta lesão oral, houve predominância do padrão disseminado, com 3 

casos (15%), sendo observado 2 ocorrências em mucosa jugal  (10%), 1 em língua (5%) e                       

1 em gengiva (5%). O padrão disseminado ocorreu em pacientes que não fizeram uso do 

gluconato de clorexidina a 0,12%. 
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Tabela 2 

Microrganismos oportunistas e exógenos isolados das mucosas labial e jugal de pacientes 

com Leucemia Linfoblástica Aguda, durante o tratamento antineoplásico. Natal/RN, 2004. 

 

Paciente Presença de  Fase de Tratamento Microrganismos Isolados 

 mucosite durante  Coleta STC KBL ESC    STP     CAN 

1 Não Intensificação ------ ------ ------ ------ ------ 

2 Sim Intensificação S (l) ------ ------ ------ ------ 

3 Sim Intensificação ------ ------ ------ ------ ------ 

4 Não Intensificação S (l) ------ S (j) ------ ------ 

5 Não Intensificação ------ ------ ------ ------ S (l/j) 

6 Sim Intensificação ------ S (l/j) ------ ------ S (l/j) 

7 Sim Indução ------ ------ S (l/j) ------ ------ 

8 Sim Manutenção S (l) ------ ------ ------ ------ 

9 Sim Indução S (l) ------ ------ ------ S (l/j) 

10 Não Indução S (l) ------ ------ S (l) S (l/j) 

11 Sim Indução S (l) ------ S (l/j) ------ S (l/j) 

12 Não Manutenção S (l) ------ ------ ------ S (j) 

13 Não Indução ------ ------ ------ ------ ------ 

14 Não Intensificação ------ ------ ------ ------ ------ 

15 Não Intensificação S (l) ------ ------ ------ ------ 

16 Não Intensificação ------ ------ ------ ------ S (j) 

17 Não Intensificação ------ ------ ------ ------ ------ 

18 Não Manutenção ------ ------ ------ ------ ------ 

19 Sim Consolidação ------ ------ ------ ------ ------ 

20 Não Intensificação ------ ------ ------ ------ ------ 
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Legenda : 
 
STC → Staphylococcus coagulase-negativo (CNS) 
KBL→ Klebsiella pneumoniae 
ESC→ Escherichia coli enteropatogênica (EPEC) 
STP→ Stenotrophomonas maltophilia 
CAN→ Candida albicans 
S→ Indicativo de Sim 
l→ Mucosa labial 
j→ Mucosa jugal 
 

A Tabela 2 mostra a ocorrência de microrganismos patogênicos em amostras 

pesquisadas a partir das mucosas labial e jugal. A presença de Staphylococcus coagulase-

negativo foi observada em 8 casos (40%) e todos em mucosa labial. A ausência deste 

microrganismo na mucosa jugal pode ser justificada pelo não uso do Agar-Manitol-

Salgado no isolamento dos mesmos a partir desta mucosa. A Klebsiella pneumoniae foi 

encontrada em apenas 1 caso (5%), estando presente nas mucosas labial e jugal. A 

Escherichia coli enteropatogênica esteve presente em 3 casos (15%), sendo 1 caso em 

mucosa jugal e os outros 2 em mucosa labial e jugal.  

Convém ressaltar a presença da Stenotrophomonas maltophilia, um 

microrganismo que vem ganhando importância nos últimos anos em isolados bacterianos 

do material clínico. Esta bactéria foi encontrada em 1 paciente (5%), com ocorrência em 

mucosa labial. 

A Candida albicans foi isolada em 7 casos (35%), ocorrendo em 2 casos apenas 

em mucosa jugal, e nos 5 casos restantes este patógeno se manifestou em ambas mucosas 

estudadas.  

    Considerando a distribuição dos microrganismos nas fases de tratamento, 

observou-se que dos 5 pacientes na fase de indução, houve 4 casos positivos para os 

microrganismos estudados. Na intensificação foram observados 6 casos positivos, dentre 

os 11 pacientes desta fase. Dos 3 pacientes na fase de manutenção, houve 2 casos positivos 
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para os ditos patógenos. Na consolidação não foi observada nenhuma ocorrência de 

microrganismos.  

 Devido ao pequeno tamanho da amostra e variação no número das mesmas, a 

análise dos dados microbiológicos, obtidos nas diversas fases do tratamento não pode ser 

direcionada, a fim de se estabelecer diferenças quantitativas na ocorrência entre os 

microrganismos presentes nas mucosas desses pacientes. 
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Tabela 3 

Distribuição das frequências absolutas e percentuais da presença de mucosite e das 

variáveis independentes, com respectivo valor de Qui2 e “p”, RN. 2004. 

  Mucosite   

Variável Categoria Presença Ausência Qui2 p (*)

  n % n %   

Fase do Tratamento Indução 3 37,5 2 16,7 3,131 0,3718 

 Intensificação 3 37,5 8 66,6   

 Consolidação 1 12,5 0 0,0   

 Manutenção 1 12,5 2 16,7   

 Total 8 100,0 12 100,0   

Uso de Clorexidina Sim 5 62,5 12 100,0 - 0,0491 

 Não 3 37,5 0 0,0   

 Total 8 100,0 12 100,0   
(*) Dependendo do “n” pode indicar Teste Exato de Fisher 
 

 

De acordo com a tabela 3, pode-se verificar que existe associação significativa 

entre a presença de mucosite e o uso do gluconato de clorexidina a 0,12% (p=0,049), em 

um nível de significância de 5%. 

 Quanto a fase do protocolo de tratamento, observou-se que esta variável não 

guarda associação significativa com a presença de mucosite (p=0,37), considerando o 

mesmo nível de significância. 
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Tabela 4 

Distribuição das freqüências absolutas e percentuais da presença de mucosite e das 

variáveis independentes relativas a presença de bactérias orais e Candida, com 

respectivo valor de “p”. Natal, RN. 2004. 

  Mucosite  

Variável Categoria Presença Ausência p (*)

  n % n %  

STC Sim 4 50,0 4 33,3 0,6479 

 Não 4 50,0 8 66,7  

 Total 8 100,0 12 100,0  

KBL Sim 0 0,0 1 8,3 1,0000 

 Não 8 100,0 11 91,7  

 Total 8 100,0 12 100,0  

ESC Sim 2 25,0 1 8,3 0,5368 

 Não 6 75,0 11 91,7  

 Total 8 100,0 12 100,0  

STP Sim 0 0,00 1 8,3 1,0000 

 Não 8 100,0 11 91,7  

 Total 8 100,0 12 100,0  

CAN Sim 2 28,5 5 38,5 1,0000 

 Não 5 71,5 8 61,5  

 Total 7 100,0 13 100,0  
(*)Teste Exato de Fisher 

 

Legenda: STC -> Staphylococcus coagulase – negativo (CNS) 

  KLB -> Klebsiella pneumoniae 

  ESC -> Escherichia  coli enteropatogênica (EPEC) 

  STP -> Stenotrophomonas maltophilia 

  CAN -> Candida albicans 
 

Na tabela 4, não foi possível estabelecer associação significativa entre os 

microrganismos supracitados e a presença de mucosite (p>0,05), em um nível de 

significância de 5%. Constatou-se de uma forma geral uma freqüência muito baixa destes 

patógenos. 
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6 DISCUSSÃO 

 
 A leucemia é uma doença maligna do sistema leucocitário, caracterizada pela 

proliferação de células hematopoiéticas anormais na intimidade da medula óssea. A 

etiologia á diversa, cuja predisposição à doença é determinada durante a formação 

embrionária. O sistema de classificação das leucemias leva em consideração o tipo celular 

afetado e o seu nível de diferenciação, além da progressão clínica da doença (McKENNA, 

2000; COLBY-GRAHAM; CORDAS, 2003). 

 Dentre as formas aguda e crônica da doença, a Leucemia Linfoblástica Aguda é a 

que mais acomete a população infanto-juvenil, com uma ocorrência de 75 a 80% neste 

grupo etário, sendo duas vezes mais freqüente em pessoas da raça branca, havendo ligeira 

predileção pelo sexo masculino (McKENNA, 2000; PUI, 2000; MARGOLIN; STEUBER; 

POPLACK, 2002). 

 Sabemos que as manifestações clínicas da leucemia em cavidade oral têm espectro 

variado, destacando-se a presença de edema gengival, sangramento gengival espontâneo, 

xerostomia, candidíase e mucosite. É importante destacar que as complicações orais são 

mais comuns e severas em pacientes com leucemia aguda, uma vez que estão expostos por 

tempo prolongado aos efeitos da granulocitopenia (HOU; HUANG; TSAI, 1997; CHIN, 

1998; GORDÓN-NÚÑEZ, 2001; COSTA, 2003). 

 A mucosite além de ser uma das complicações mais freqüentes em pacientes com 

câncer hematológico, é considerada a causa mais freqüente de dor oral nestes pacientes. È 

também motivo de preocupação, o fato de que lesões de mucosite podem constituir sítios 

favoráveis para o desenvolvimento de infecções locais e/ou sistêmicas (EPSTEIN; 

SCHUBERT, 1999; NUCCI, 2000; SONIS et al., 2000). 
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 Indiscutivelmente, o nível de morbidez associado a mucosite guarda estreita relação 

com fatores relacionados ao paciente e ao tratamento, os quais determinarão a intensidade  

e o padrão de disseminação desta lesão oral. Portanto, episódios agressivos de mucosite 

podem comprometer a nutrição e a qualidade de vida do paciente e, conseqüentemente 

determinar a modificação ou mesmo a interrupção do protocolo de tratamneto 

antineoplásico, com repercussão na eficácia dos mesmos (SONIS, 1998; PETERSON, 

1999; SONIS et al, 2000). 

Diante do exposto, propomos realizar um trabalho de natureza preventiva, tendo 

como público alvo crianças portadoras de Leucemia Linfoblástica Aguda, já que esta 

constitui a modalidade de câncer mais comum na população pediátrica. Como medida de 

prevenção, adotou-se pelo acompanhamento clínico destes pacientes, com vistas a detectar 

complicações orais, principalmente a mucosite, além de utilizar o gluconato de clorexidina 

a 0,12% como agente terapêutico, cuja aplicação se concentrou na fase de intensificação, 

que é a mais agressiva do protocolo de tratamento antineoplásico. Para avaliar a eficácia 

deste antisséptico no controle de infecções por microrganismos patogênicos, fez-se análise 

microbiológica de material colhido das mucosas labial e jugal destes pacientes, submetidos 

a ação do gluconato de clorexidina a 0,12%. 

Segundo Symonds (1998) a ocorrência de mucosite é mais comum em pacientes 

pediátricos que em adultos, devido ao maior índice de proliferação celular verificado nas 

crianças. Este fato justifica a elevada freqüência dsta lesão oral neste grupo etário. A 

amostra estudada constou de 20 crianças, na faixa etária de 0 a 15 anos, de forma que a 

presença de mucosite foi verificada em 8 casos (tabela 1), os quais se concentraram nas 

fases de tratamento, onde o metotrexato é utilizado em altas doses, como a indução e a 

intensificação, corroborando as afirmações de Driezen et al. (1986) e Sartori et al. (1996), 
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que incluíram este quimioterápico no rol daqueles que mais causam injúrias aos tecidos 

orais. 

É interessante observar que dos 8 pacientes que tiveram mucosite, três não fizeram 

uso do gluconato de clorexidina a 0,12% e vinheram a desenvolver esta lesão oral de forma 

disseminada (tabela1), confirmando os estudos de Ferreti et al. (1987) e Costa (2003), que 

destacam a eficiência deste antisséptico em evitar o desenvolvimento ou mesmo minimizar 

a severidade da mucosite oral associada à quimioterapia antineoplásica. 

Quanto à localização da mucosite, observou-se predominância do padrão 

disseminado com 3 casos, havendo também 2 ocorrências em mucosa jugal, 1 em língua e 

1 em gengiva (tabela 1), confirmando a literatura pesquisada, que menciona lábios, língua, 

gengiva e mucosa jugal como sítios anatômicos de predileção para o desenvolvimento da 

mucosite. O padrão disseminado é esperado em indivíduos que não são submetidos a 

qualquer intervenção profilática para ulcerações orais, estando em consonância com o 

trabalho de Gordón-Núñez (2001), no qual concluiu que pacientes sob terapia 

antineoplásica, apresentando higiene oral deficiente, têm maior risco de desenvolver lesões 

orais. 

Na literatura pesquisada, a mucosite aparece como a complicação oral mais 

freqüente em pacientes oncológicos, constituindo a principal causa de dor oral nestes 

indivíduos, corroborando os achados deste estudo (tabela 1). 

Sabe-se que a granulocitopenia é o principal fator relacionado a infecções em 

pacientes com câncer, de forma que este indicador clínico-biológico é determinado pelo 

próprio curso clínico da doença e pelo efeito da quimioterapia. A microbiota anfibionte 

oral e aquela adquirida do meio hospitalar são as principais fontes de microrganismos 

patogênicos, sendo que 80% das infecções são provocadas por patógenos que colonizam o 

local onde estas se desenvolvem. Neste contexto, o uso de antibióticos e a doença base 
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constituem causas determinantes de mudanças na microbiota normal (WADE; SHIMPFF, 

1998; PETERSON; d’AMBROSIO, 1992; SULLIVAN, 1998; NUCCI, 2000). 

Considerando a importância de estudar a presença de microrganismos patogênicos 

na cavidade oral de pacientes neutropênicos, sobretudo naqueles que desenvolvem 

mucosite, procurou-se neste estudo determinar se o surgimento desta lesão oral pode ser 

produto da ação microbiana, assim como avaliar a efetividade do gluconato de clorexidina 

a 0,12% quanto ao controle da mucosite e das infecções orais por bactérias e fungos. 

Na tabela 2, observou-se que dos 8 pacientes que apresentaram mucosite, seis deles 

tiveram exame microbiológico positivo para os patógenos estudados, isto pode sugerir a 

participação dos mesmos no desenvolvimento desta lesão oral. Além disso, neste grupo de 

seis, dois não fizeram uso do gluconato de clorexidina a 0,12%, fato que confirma a 

relevância deste antisséptico quanto às suas propriedades fungicida e bactericida, relatadas 

nas pesquisas de Koontongkaew e Jitpukdeebodintra (1997) e Ellepola e Samaranayake 

(2000). 

O paciente 3 desenvolveu mucosite, no entanto, o material colhido de sua mucosa 

oral foi negativo para os patógenos estudados. É importante lembrar que este paciente não 

fez uso do gluconato de clorexidina a 0,12% (tabela1), portanto, neste caso a ausência de 

patógenos evidencia que uma complexa interação de fatores contribui na etiologia das 

infecções por bactérias e fungos, entre os quais se menciona doenças orais pré-existentes, 

perda da integridade da mucosa oral, o comprometimento do sistema imunológico, 

xerostomia e a proliferação da microbiota anfibionte oral e/ou oportunista. 

O paciente 19 apresentou mucosite, fez uso do gluconato de clorexidina a 0,12% 

(tabela 1) e nenhum microrganismo foi encontrado no material coletado a partir de sua 

mucosa oral. Neste caso, o uso deste antisséptico pode ter contribuído para inexistência dos 

patógenos estudados. 
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Considerando ainda a tabela 2, no grupo que não desenvolveu mucosite,         

constatou-se que 6 pacientes apresentaram exame microbiológico positivo para os 

microrganismos estudados, apesar da utilização do gluconato de clorexidina a 0,12%. Este 

fato pode ser explicado pela etiologia multifatorial dos processos infecciosos, tal como se 

expôs para o paciente no 3. 

A população que constituiu este estudo impossibilitou uma análise quantitativa dos 

microrganismos estudados. Assim, os resultados expressados na tabela 2 foram analisados, 

em nível quatitativo, considerando-se a importância de cada um destes, quando presente na 

cavidade oral. 

É conhecido que a boca é o habitat de uma microbiota anfibionte diversa que inclui 

mais de 500 espécies identificadas, sendo muitas destas potencialmente patogênicas. 

Normalmente esta microbiota é representada por microrganismos inofensivos que podem 

causar especialmente infecções dentárias de baixo grau, porém nos pacientes 

imunocomprometidos, tanto a microbiota anfibionte, como a oportunista pode tornar-se 

patogênicamente perigosa e causar infecções severas, inclusive, atingindo a corrente 

sangúínea e determinar o surgimento de infecções generalizadas. Conforme autores 

pesquisados, em pacientes oncológicos a neutropenia é o principal fatorrelacionado à 

susceptibilidade do indivíduo a infecções por bactérias e fungos. De fato, a população 

estudada compreendeu crianças portadoras de Leucemia Linfoblástica Aguda, pelo 

exposto, esta doença compromete a produção dos elementos hematopoiéticos normais, 

tanto da série linfoblástica, quanto da mieloblástica, tornando deficiente não só o sistema 

imunológico, como também os processos de reparo e inflamação, além de prejudicar as 

funções fisiológicas vitais. Portanto, é de se esperar a ocorrência de microrganismos 

patogênicos na cavidade oral do grupo estudado. 
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Vale ressaltar que o curso clínico desta doença é agudo, promovendo uma 

deficiência mais brusca da função medular e, conseqüentemente a neutropenia se 

desenvolve com mais rapidez, havendo maior risco de infecções e complicações orais. 

Na análise microbiológica, constatou-se elevada ocorrência para Staphylococcus 

coagulase-negativo e Candida albicans, com 8 e 7 casos respectivamente. Estes patógenos 

normalmente não estão presentes na cavidade oral de indivíduos sadios, no entanto, em 

pacientes hospitalizados, imunocomprometidos ou com neoplasias é comum a presença 

destes na cavidade oral. 

Os Staphylococcus coagulase-negativo são microrganismos comuns na pele, onde 

representam 90% da microbiota desta região, todavia, eles podem migrar da pele para 

outras regiões do corpo, causando infecções mediante quadros de debilidade fisiológica, 

como é o caso dos pacientes leucêmicos.  

A Candida albicans é um patógeno de natureza oportunística e, por isso está 

associado a estados de imunossupressão. Como a imunodeficiência é freqüente em 

pacientes leucêmicos, sendo resultado não só do curso clínico da doença, como dos efeitos 

colaterais dos quimioterápicos utilizados, é de se esperar elevada freqüência de infecções 

fúngicas neste grupo. 

A presença de Staphylococcus e Candida albicans no grupo estudado corrobora 

diversos trabalhos como os de Driezen, Bodey e Valdiviesco (1983), Driezen et al. (1986), 

Bodey et al. (1992), Sixou, Medeiros-Batista, Bonnaure-Malllet (1996), Nucci (2000) e 

Uzeda (2002). É importante destacar, que as amostras coletadas foram negativas para 

Streptococcus e Pseudomonas aeruginosa, os quais conforme literatura pesquisada, são 

microrganismos bastante freqüentes na cavidade oral de pacientes leucêmicos. Com 

relação a espécies de Candida não-albicans, não se constatou qualquer ocorrência, apesar 
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de nos últimos anos ter se observado elevada freqüência  de infecções por estes patógenos, 

conforme cita Nucci (2000). 

Muitos estudos mencionam outros fatores que são determinantes na patogênese das 

infecções por Candida, como alterações na microbiota oral e no epitélio oral promovidos 

pela quimioterapia antineoplásica e/ou estado de imunossupressão e a resistência do 

próprio fungo. Soma-se ainda, o uso profilático de antibióticos que também desequilibra a 

microbiota oral. 

Um achado interessante foi a presença da Stenotrophomonas maltophilia em uma 

das amostras coletadas. Este microrganismo é de natureza oportunística, bastante resistente 

a antibióticos e vem ganhando destaque nos últimos anos nos achados microbiológicos de 

pacientes neutropênicos. Talvez a razão para este fato esteja no uso difundido de 

antibióticos em caráter profilático neste tipo de paciente. Esta linha de raciocínio também é 

válida para explicar a ocorrência cada vez mais freqüente de infecções por espécies de 

Candida não-albicans. 

A Klebsiella pneumoniae e a Escherichia coli enteropatogênica são bastante 

comuns em isolados bacterianos de pacientes leucêmicos, conforme trabalhos de Driezen, 

Bodey e Valdiviesco (1983), Driezen et al. (1986), Sixou, Medeiros-Batista e Bonnaure-

Mallet (1996) e Chin (1998). Ambos constituem microrganismos estritos e não 

oportunistas, ocorrendo na cavidade oral como microbiota transitória. No entanto, em 

certas circunstâncias como em estados de imunossupressão ou em neoplasias, estes 

patógenos parecem passar rapidamente do estado transiente para um estágio predominante 

especialmente em membranas mucosas. Estes são habitantes naturais de frutas e verduras, 

podendo ser também encontrados no ar, na água, em hemoderivados e em instrumentos e 

equipamentos cirúrgicos e hospitalares, então, cuidados com a higiene pessoal é uma 

conduta indispensável no controle de infecções por estes patógenos. 
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No material coletado, encontrou-se 1 caso positivo para Klebsiella pneumoniae       

e 3 para Escherichhia coli enteropatogênica, o que está em consonância com os trabalhos 

supracitados. 

Mediante resultados da cultura microbiológica, constatou-se que 6 pacientes 

desenvolveram infecções orais determinadas por um único tipo de microrganismo como 

agente etiológico, enquanto os outros 6 casos apresentaram infecções de etiologia 

polimicrobiana. Foi observado que a distribuição dos microrganismos se concentrou nas 

fases de indução e intensificação do protocolo de tratamento, nas quais o metotrexato é 

administrado em altas doses, produzindo maiores efeitos colaterais. Além disso, a 

neutropenia é mais severa nestas fases, contribuindo para uma maior ocorrência de 

infecções orais por microrganismos patogênicos durante  as mesmas. 

Segundo literatura pesquisada, os efeitos deletérios do metotrexato são mais 

intensos quando este é administrado em altas doses, como nas fases de indução e 

intensificação, havendo então correlação entre o desenvolvimento desta lesão oral e a fase 

do protocolo de tratamento. Ora, é conhecido que outros fatores são determinantes na 

etiologia da mucosite e que estão relacionados ao paciente, como o tipo de neoplasia, a 

idade, o status de saúde oral e o status da medula óssea, conforme mencionam Peterson e 

d’Ámbrosio (1992), Schubert et al. (1992), Sonis (1998) e Symonds (1998). Assim, nesta 

pesquisa, não se verificou correlação entre a presença de mucosite e a fase do protocolo de 

tratamento, sugerindo que fatores paciente “específicos” tenham interagido para o 

surgimento desta lesão oral. 

Em muitas pesquisas, o gluconato de clorexidina a 0,12% é considerado um agente 

seguro e eficiente na manutenção da saúde oral. Em pacientes leucêmicos o uso deste 

antisséptico está bastante difundido, haja vista suas reconhecidas propriedades bactericida 

e fungicida, assim como seu potencial em prevenir ou reduzir a severidade das ulcerações 
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orais. Na amostra estudada, pôde-se observar que a utilização do gluconato de clorexidina 

a 0,12% foi determinante na redução dos casos de mucosite, assim como de sua severidade 

(tabela 3). É tanto que os três pacientes que não fizeram uso deste antisséptico, 

desenvolveram esta lesão oral de forma disseminada. Dentre aqueles que utilizaram esta 

substância, apenas cinco tiveram mucosite localizada e de intensidade branda. Portanto, 

quanto a este achado, os nossos resultados estão de acordo com os trabalhos citados. 

Quanto a participação de agentes microbianos no desenvolvimento da mucosite 

oral, estudos como os de Sonis (1998) e Gordón-Núñez (2001) mostram que o status de 

saúde oral, ou seja, alterações na  microbiota oral têm papel decisivo na fisiopatologia 

desta lesão oral. No entanto, neste estudo, não foi possível afirmar que os patógenos 

isolados contribuíram para o desenvolvimento da mucosite, em face do pequeno tamanho 

da amostra e da baixa freqüência dos mesmos. 

A importância clínica dos microrganismos isolados nesta pesquisa sugere a 

necessidade de estudos posteriores que possam determinar o papel destes no 

desenvolvimento da mucosite, em pacientes leucêmicos submetidos à quimioterapia 

antineoplásica. 
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7 CONCLUSÕES 

 

1 – Sugere-se que a redução na freqüência de mucosite, no grupo estudado, seja devido a 

administração do gluconato de clorexidina a 0,12%, preferencialmente na fase mais 

agressiva do tratamento, a intensificação; 

2 – A baixa ocorrência de microrganismos oportunísticos e exógenos nas amostras 

estudadas, pode ser explicado pela utilização deste antisséptico, especialmente na fase mais 

crítica da terapia antineoplásica, como meio de controle de infecções por bactérias e 

fungos. 

3 – A participação de microrganismos patogênicos no desenvolvimento da mucosite não 

pôde ser comprovada, devido ao pequeno tamanho da amostra. 
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ANEXO A
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ANEXO B 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Para que crianças possam participar do projeto intitulado:  “Estudo clínico, 
citomorfológico e microbiológico da  mucosa oral  de crianças com leucêmia linfoblástica 
aguda, submetidas à quimioterapia antineoplásica e ao uso profilático de clorexidina a 
0,12%”, torna-se necessário que os seus pais ou responsáveis tenham conhecimento 
que a leucemia  é um câncer que envolve as células do sangue.    

A doença e a quimioterapia produzem inflamações e feridas severas na boca, 
dificultando a mastigação e a deglutição, além de agravar o quadro geral do paciente. 
Não existe um tratamento capaz de evitar estas doenças na boca de crianças com 
leucemia. Por este motivo estamos estudando um meio capaz de solucionar os 
problemas da boca.   

Face ao exposto, iremos examinar a boca das crianças com leucemia para ver 
se existe inflamação e feridas. Após este exame clínico, iremos passar uma espátula de 
madeira, em um local da boca, para colher material para exame. Depois, no outro 
lado da boca, vamos passar um cotonete para colher bactérias, também, para exame, 
nas crianças doentes. Em seguida, vamos ensinar como fazer uma boa escovação dos 
dentes. 

De posse dos resultados dos exames, iremos analisar a presença de alterações 
nas células , assim como a existência de bactérias na boca das crianças doentes, com a 
finalidade de encontrarmos meios adequados para evitar ou diminuir os problemas 
da boca das crianças com leucemia. Esta pesquisa contribui para tornar menor o 
sofrimento das crianças doentes, melhorar o seu estado geral e facilitar a sua 
alimentação. 

Esclarecemos que, o exame da boca e as coletas para estudo das células e das 
bactérias, não causam desconforto nem comprometem a saúde das crianças.  

Informamos que prestaremos os esclarecimentos necessários, sobre a pesquisa, 
em qualquer momento que for solicitado. 

Comunicamos, também, que os pais ou responsáveis poderão pedir para 
retirar a criança da pesquisa, em qualquer momento, por não querer mais participar 
dela, sem penalização e sem prejuízos.  

Informamos, ainda, que será assegurado o sigilo, sempre que necessário.  
Face ao que expomos, pedimos a sua autorização para que o (a) menor 

_______________________________ por quem você é responsável, possa fazer parte 
deste estudo, uma vez que ele trará grandes benefícios para a saúde das crianças com 
leucemia. 
 
 

     Natal, ______/_______________/__________ 
 

      Autorizo: ____________________________________ 
      Assinatura de um dos pais ou responsável 
                   RG/CPF: _________________ 
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ANEXO C 

FICHA CLÍNICA 

  

      N° do registro: __________ 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Idade: ________         Sexo:________        Data de nascimento: ____________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Cidade: _________________________ Estado: _________________________ 

Filiação: ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

Responsável: ____________________________________________________ 

 Endereço: _________________________________________________ 

 Telefone: _________________________________________________ 

 

Fase de tratamento: _______________________________________________ 

Período da coleta: ________________________________________________ 

Data do exame clínico: ____________________________________________ 

 

Exame clínico da cavidade oral: 

Presença de mucosite:  (   ) Sim      (   ) Não 
 

              Localização da Lesão: _____________________________________________ 

 

 Observador: _____________________________________________________ 
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