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RESUMO 

Introdução: A palavra laser é o acrónimo que significa "Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation”. O laser terapêutico não tem efeito diretamente curativo, no entanto tem 

demonstrado efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e cicatrizantes, e por este motivo tem sido cada 

vez mais utilizado na medicina dentária.   

Objetivos: Esta dissertação tem como fim estudar, descrever e comparar os protocolos utilizados 

com laser de baixa intensidade nas aftas e herpes. 

Materiais e Métodos: A pesquisa bibliográfica foi realizada através do recurso das bases de dados 

como a PubMed® e o Google® Académico. Os critérios de inclusão compreendem artigos, teses e 

livros com informações relevantes sobre o funcionamento do laser, bem como os protocolos 

utilizados para o tratamento dos herpes e aftas, e os resultados obtidos após o seu uso.  

Desenvolvimento: A estomatite aftosa recorrente (EAR) e o Herpesvírus Simples (HSV) são duas 

condições patológicas frequentes no ser humano. Estas condições podem por vezes ser bastante 

dolorosas e provocar alterações estéticas, condicionando a vida dos indivíduos. A dor diminui a 

capacidade de o paciente comer, beber e manter a higiene oral. No entanto, as modalidades 

farmacêuticas disponíveis no mercado exigem a adesão do paciente, algumas são relativamente 

caras e apresentam efeitos adversos. Deste modo, o laser tem sido estudado como uma modalidade 

de tratamento alternativo ou coadjuvante para a estomatite aftosa recorrente e para a infeção pelo 

Herpesvírus Simples (HSV). A literatura tem mostrado que os lasers de baixa intensidade 

comprovaram ser um benefício, pois proporcionam o alívio da dor e a rápida cicatrização em 

relação às outras opções de tratamento disponíveis, no entanto ainda não existe um protocolo 

universal/standard.   

Conclusões: Através da análise aprofundada da literatura, constatou-se que apesar da existência de 

vários estudos e casos clínicos sobre a Biomodulação, é notável as diferenças a nível dos protocolos 

de tratamento utilizados, tanto na estomatite aftosa recorrente como nos herpes. Vários artigos 

também evidenciam estas discrepâncias, referindo a necessidade de mais estudos para a obtenção de 

um protocolo universal/standard. Contudo, apesar de o protocolo utilizado ser diferente nos 

diversos artigos, a biomodulação tem apresentado resultados promissores.  

Palavras Chaves: “Laser de baixa intensidade”, “LLLT”, “Biomodulação”, “Estomatite aftosa 

recorrente”, “Herpes” 
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ABSTRACT 

Introduction: The word laser is the acronym for "Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation”. The therapeutic laser has no direct curative effect, however it has shown analgesic, anti-

inflammatory and healing effects, and for this reason has been increasingly used in dentistry. 

Objectives: This dissertation aims to study, describe and compare the protocols used with low 

intensity laser on aphthous ulcers and herpes. 

Materials and Methods: The bibliographic search was done through the use of databases such as 

PubMed® and Google® Scholar. The inclusion criteria considers articles, theses and books with 

relevant information about the functioning of the laser, as well as the protocols used for the 

treatment of herpes and aphthous ulcers, and the results obtained after its use. 

Development: Recurrent aphthous stomatitis (RAS) and Simple Herpesvirus (HSV) are two 

common pathological conditions in humans. These diseases can sometimes be quite painful and 

cause aesthetic changes, interfering in the lives of the individuals. Pain decreases the patient's 

ability to eat, drink and maintain oral hygiene. However, the pharmaceutical treatments available on 

the market have many adverse effects, require patient compliance, and some are relatively 

expensive. Thus, lasers have been studied as an alternative or coadjuvant treatment for recurrent 

aphthous stomatitis and Simple Herpesvirus (HSV) infection. The literature has shown that low-

intensity lasers proved to be of benefit as they give pain relief and rapid healing over other available 

treatment options, however there is no universal / standard protocol yet. 

Conclusions: Through the in-depth analysis of the literature, it was found that despite the existence 

of several studies and clinical cases on Biomodulation, differences in the treatment protocols used, 

both in recurrent aphthous stomatitis and in herpes, are quite disparate. Several articles also 

highlight these discrepancies, referring to the need for further studies to obtain a universal / 

standard protocol. However, although the protocol used is different in the various articles, 

biomodulation has shown promising results. 

Key words: "Low intensity laser", "LLLT", "Biomodulation", "Recurrent aphthous stomatitis", 

“Herpes". 
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LLLT - Low Level Laser Therapy 
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SNC - Sistema Nervoso Central 
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1.INTRODUÇÃO 

 A palavra laser é o acrónimo que significa "Light Amplification by Stimulated emission of 

Radiation”.(1-16) O laser é um dispositivo composto por substâncias designadas de meio ativo 

(sólidas, líquidas e gasosas), que quando excitadas por uma fonte de energia geram luz.(1, 2, 5, 6, 17, 18) 

Deste modo, definimos o laser como um tipo especial de radiação eletromagnética, que apresenta 

propriedades características como monocromático (só um comprimento de onda), coerente (todas as 

ondas afinadas) e colimado (reduzida divergência do feixe).(2, 4-6, 10, 12, 15, 17, 19, 20) Este pode se 

classificado em duas categorias, sendo essas lasers de alta potência ou cirúrgicos, com efeitos 

térmicos e propriedades de corte, vaporização e hemostasia e lasers de baixa intensidade ou 

terapêuticos, com propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e de biomodulação.(2, 5-7, 10, 11, 16-18, 21)

 O laser terapêutico não tem efeito diretamente curativo, no entanto tem demonstrado efeitos 

analgésicos, anti-inflamatórios e cicatrizantes, sendo por isso muito utilizado na reparação de 

tecidos vivos. (5, 8, 11, 13, 21, 22)  

 Na literatura recente, diversos autores descrevem a utilização do laser terapêutico na 

medicina dentária assim como os seus efeitos em condições específicas, como são exemplo a 

estomatite aftosa recorrente e as lesões herpéticas, promovendo uma recuperação mais rápida e 

menos dolorosa nestes casos. (2, 12, 16, 18, 22-24) 

 A estomatite aftosa recorrente (EAR) é uma condição patológica que se carateriza pela 

ulceração recorrente da mucosa oral.(14, 25) Esta é caracterizada por úlceras dolorosas solitárias ou 

múltiplas, rasas, pequenas, redondas ou ovóides, com margens circunscritas, com um fundo amarelo 

ou acinzentado rodeado por um halo eritematoso, que ocorrem em intervalos de poucos meses a 

alguns dias em pacientes saudáveis.( 9, 12, 17, 18, 25-27) Todavia a etiologia precisa da EAR permanece 

desconhecida.(9, 12, 14, 17, 18, 25, 27, 28) Existem três tipos principais de EAR documentados na literatura, 

a menor que é a forma mais comum, a maior e a herpetiforme.(14, 17, 18, 25-28) Verifica-se um aumento 

da utilização do laser de baixa intensidade para o tratamento destas lesões devido à sua 

biomodulação e efeito analgésico por estimulação do processo de cicatrização e promoção do alívio 

imediato da dor sem recorrer a medicamentos e sem exposição aos seus efeitos colaterais.(17) 

 O herpes simples é uma infecção viral frequente no ser humano.(29, 30) O Vírus do herpes 

simples pode ser dividido em dois tipos, o HSV-1 e o HSV-2. (22, 27, 29-31) O vírus HSV mantém-se 

por toda a vida no hospedeiro infectado, exibindo períodos de latência e reativação. Clinicamente, o 
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HSV-1 apresenta-se por pequenas vesículas amareladas, normalmente agrupadas, na mucosa e na 

pele, que rompem rapidamente e formam úlceras cobertas por uma membrana acinzentada e 

rodeadas por um halo eritematoso.(30) Deste modo, verifica-se que tal como acontece nas aftas, o 

uso do laser nos herpes tem proporcionado um alívio da dor logo após a primeira aplicação, bem 

como o menor uso de medicamentos.(30) 

 Apesar de na literatura se descreverem resultados promissores com o uso do laser de baixa 

intensidade no tratamento de aftas e herpes, os médicos dentistas deparam-se com dúvidas no 

momento de selecionar, estabelecer e implementar o melhor protocolo na sua prática clínica. Um 

trabalho de revisão de literatura sobre o tema propõe-se ser uma contribuição científica importante 

com vista ao estabelecimento de um protocolo universal/standard aceite pelos profissionais de 

saúde, e com relevância para a prática clínica do médico dentista. Deste modo, com esta dissertação 

pretende-se estudar, descrever e comparar os protocolos utilizados com laser de baixa intensidade. 

nas aftas e herpes. 
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2.MATERIAIS E MÉTODOS 

 Para a elaboração da presente dissertação procedeu-se a uma pesquisa nas bases de dados da      

PubMed® Google® Académico com os termos MeSH: “Low-level Laser”, “LLLT”, “Low-level 

Laser therapy”, “Herpes”, “Aphthous Ulcers”. Nas várias pesquisas efetuadas foram utilizados os 

marcadores boleados AND e OR. Realizou-se uma primeira pesquisa mais geral sobre o laser e 

posteriormente uma segunda mais confinada ao laser de baixa intensidade associado aos herpes e 

aftas. Os critérios de inclusão compreendem artigos, livros e teses com informações relevantes 

sobre o funcionamento do laser, bem como os protocolos utilizados para o tratamento dos herpes e 

aftas, e os resultados obtidos após o seu uso. Os critérios de exclusão compreendem artigos e teses 

com idiomas diferentes de inglês, português ou espanhol. Nesta tese foram utilizados 40 artigos 

utilizados, 5 livros e 4 teses. Em esquema encontra-se o resumo dos resultados obtidos e posterior 

selecção (Fig. 1). 

Figura 1: Esquematização da pesquisa e seleção das referências bibliográficas 
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Referências identificadas:

PubMed n= 707 
Google Académico n= 1170

Referências 
seleccionadas:
Artigos n= 89 
Teses n= 2

Excluídos pelo título:

Artigos e teses n= 1787

Referências identificadas:

Artigos n= 40 
Livros n= 5 
Teses n= 4 

Excluídos pelo resumo:

Artigos n= 52

Inclusão:

Artigos n= 3 
livros n= 5 
Tese n= 2 
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3.LASER  

3.1.CONCEITOS DA FÍSICA  
  

 A radiação eletromagnética ou simplesmente radiação é uma forma de energia (onda 

eletromagnética), emitida por uma fonte que se propaga através do espaço. (32) 

Uma onda eletromagnética é constituída por um campo elétrico e um campo magnético oscilantes, 

perpendiculares entre si, que se propagam no vácuo com velocidade da luz (c = 3 x 108 m s-1). (1, 6, 

33) Dependendo da frequência da onda, ela recebe diferentes denominações, como ondas de rádio, 

infravermelhos, visível, ultravioleta, raios X e raios gama, formando deste modo o espectro 

eletromagnético. (1, 32, 33) 

A luz visível ou luz branca é radiação eletromagnética visível pelo olho humano. Esta é  constituída 

por um espectro de cores, que vão do vermelho até ao violeta, sendo caracterizadas por um 

comprimento de onda ou frequência de onda.(32) Desde a antiguidade que se tem tentado averiguar a 

natureza da luz, existindo atualmente uma teoria, o modelo onda-corpúsculo, criada pelo cientista 

Louis de Broglie.(1, 33) A teoria modelo onda-corpúsculo engloba a teoria do modelo corpuscular, 

que considera que a luz é formada por pequenos corpúsculos designados de fótons, e a teoria do 

modelo ondulatório, em que a luz viaja a partir de um foco luminoso com um movimento 

ondulatório e não necessita de nenhum meio material para se propagar, ou seja, trata-se de uma 

onda do tipo electromagnética.(1) Esta dualidade foi estendida a todas as partículas, com a 

afirmação, por Louis de Broglie, de que toda a partícula está associada a uma onda, e toda a onda 

está associada a uma partícula.(33) 

3.2.HISTÓRIA DA LASERTERAPIA 

 A luz tem sido utilizada como meio terapêutico desde a antiguidade. Historiadores reportam 

que as civilizações antigas como egípcia, grega e asteca, tinham conhecimento sobre os efeitos 

benéficos da luz solar para o corpo.(1, 4, 6, 19) Assim sendo, aliada a esta prática antiga da utilização 

terapêutica da luz ao conhecimento e tecnologia, foi possível a invenção dos lasers.  
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 Em 1917, foi descrita pela primeira vez, por Albert Einstein, a emissão estimulada de 

radiação, relevando princípios básicos para a criação do laser.(3, 6, 11, 23) Após trinta e sete anos, em 

1954, Charles Townes criou o primeiro laser (microwave amplification by stimulation emission of 

radiation). Em 1958, Townes e Schawlow estenderam os princípios do maser para a região visível 

do espectro eletromagnético, e no mesmo ano, Gordon Gould usou pela primeira vez a palavra 

laser. Foi a partir deste momento que, em 1960, foi possível a criação do primeiro aparelho emissor 

de laser, a cristal de rubi, por Theodoro Maiman.(4, 11, 12, 20, 23) A terapia com laser de baixa 

intensidade foi realizada pela primeira vez em 1967, na Hungria, por Endre Mester.(2, 13, 16, 24, 34) 

Mester numa experiência para avaliar o poder cancerígeno do laser, descobriu que o grupo de ratos 

irradiados pelo mesmo não apresentou neoplasia, mas sim um crescimento mais rápido do pêlo do 

que os não tratados.(16) Foi assim que  surgiu o conceito de “biomodulação”.(13, 16, 24) 

3.3.CONCEITO DE LASER 

 A palavra laser é o acrónimo que significa "Light Amplification by Stimulated emission of 

Radiation”.(1-16) O laser é um dispositivo composto por um tubo que contêm substâncias (sólidas, 

líquidas e gasosas), designadas de meio ativo.(1, 2, 5, 6, 17, 18) Normalmente os lasers são 

genericamente denominados de acordo com o meio ativo.(6, 14) Para produzir um raio de laser é 

aplicada uma descarga elétrica sobre esse tubo que faz com que os electrões dessas substâncias 

emitam fótons. Além disso, possui dois espelhos refletores em cada extremidade do tubo, um 

totalmente refletor e outro parcialmente devido à presença de um pequeno orifício onde passa parte 

da luz gerada no seu interior. Estes espelhos fazem com que os fótons produzidos sejam refletidos e 

choquem com novos electrões, o que provoca a emissão de novos fótons. Produz-se assim uma 

reação em cadeia que dá lugar a um conjunto de fótons que saem do tubo formando um raio de luz. 

Esta ação faz-se em milissegundos.(1)  

 Definimos laser como um tipo especial de radiação eletromagnética, que apresenta 

propriedades características como monocromático (só um comprimento de onda), coerente (todas as 

ondas afinadas) e colimado (reduzida divergência do feixe). 
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3.4.TIPOS DE LASER 

 Os lasers podem ser categorizados como lasers de tecidos duros e lasers de tecidos moles, 

sendo esta classificação de acordo com a interação do laser com o tecido.(7, 12, 16) Esta interação vai 

depender do comprimento de onda do laser, do tipo de tecido, da potência utilizada (incidência de 

energia) e do tempo de irradiação.(16) 

 A Energia luminosa do laser pode provocar quatro interações com o tecido alvo, reflexão, 

transmissão, dispersão ou absorção. A absorção da energia laser pelo tecido alvo é normalmente o 

efeito desejado. A quantidade de energia absorvida vai depender das propriedades do tecido (como 

por exemplo pigmentação e quantidade de água) e do comprimento de onda do laser.(6)  

 A interação principal do laser com o tecido é fototérmica, isto é, a energia laser é 

transformada em calor. Deste modo, as três interações fototérmicas laser-tecido fundamentais são: 

incisão/excisão, ablação/vaporização e hemostasia/coagulação. Ao programar o laser para os 

parâmetros do tamanho do feixe do laser (designado de spot size), tempo e energia, é possível 

ajustar o laser para a realização de cada uma das interações fototérmicas. Por conseguinte, se o 

feixe de laser está focado com um pequeno spot size, permite a execução de procedimentos de 

excisão/incisão. Se o feixe laser tem um spot size mais amplo vai reagir com o tecido ao longo de 

uma área mais ampla, mas superficial, produzindo uma ablação superficial. No entanto, se o feixe 

do laser está desfocado vai provocar um efeito de hemostasia/coagulação.(6)  

 O laser pode ainda ser utilizado para uma modalidade não cirúrgica, para a biomodulação, 

de modo a acelerar a cicatrização de feridas, aliviar a dor, aumentar a produção de colagénio ou 

obter um efeito antiinflamatório geral. Neste caso a interação com o tecido é fotoquímica, isto 

significa que a luz  é absorvida e causa uma alteração química.(2, 6, 7, 20, 35) 

 Em síntese podemos dividi-los em dois grupos: os lasers de alta potência ou cirúrgicos ou 

“hard laser” ou duros, com efeito direto e primário fototérmico apresentando propriedades de corte, 

vaporização ou hemostasia e os lasers de baixa intensidade ou terapêuticos ou “soft laser” ou moles, 

com efeito indireto e secundário, apresentando propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e de 

bioestimulação.(2, 5-7, 10, 11, 16-18, 21) 

 Os lasers de baixa intensidade são o laser de hélio-neon (He-Ne), o laser de arsenato de 

gálio-alumínio (Ga-As-Al), o laser de diodo, e o laser combinado de hélio-neon diodo.(5, 21) 
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3.5.LASER DE BAIXA INTENSIDADE 

 O laser de baixa intensidade foi utilizado, com fins terapêuticos, pela primeira vez na 

dermatologia, no processo de reparação de feridas cutâneas.(5, 18) Posteriormente, foi sugerido o seu 

uso para acelerar o processo de cicatrização de feridas produzidas na cavidade oral, sendo este,  

atualmente, empregue nos casos de estomatite aftosa recorrente (aftas), lesões herpéticas, úlceras 

traumáticas, pericoronarite, gengivite, hipersensibilidade dentinária, queilite angular, pericementite, 

síndrome da boca ardente, alveolite, disfunção temporomandibular (DTM) e mucosite.(2, 12, 16, 18, 

22-24) Os lasers de baixa intensidade diferem dos lasers cirúrgicos devido a estarem programados 

com uma potência muito menor, e deste modo agem como “biomoduladores”.(6) A terapia em que se 

utiliza este tipo de lasers é normalmente denominada de fototerapia com lasers de baixa intensidade 

(Low Level Laser Therapy - LLLT), apesar da nomenclatura ser um tanto controversa.(6) O laser de 

baixa intensidade tem várias designações sendo estas laser de baixa potência, laser frio, laser de 

biomodulação, laser de biorregulação, laser médico, laser terapêutico, laser cicatrizante, laser não 

térmico e laser de baixa reatividade.(4, 7, 12, 16, 18, 19)  

 A Academia Americana de Terapia Laser define a Terapia Laser de Baixa Intensidade como 

"aplicação de luz laser não térmica usando fótons (energia de luz) do espectro visível e 

infravermelho para cicatrização de tecido e redução de dor”.(16) 

 Os lasers de baixa intensidade são usados com o propósito terapêutico, em virtude das 

baixas densidades de energias usadas e comprimento de onda capazes de penetrar nos tecidos. A 

terapia com a luz laser em baixa intensidade deve seguir os seguintes parâmetros, escolha do 

comprimento de onda, densidade de energia, densidade de potência, tipo de regime de operação do 

laser, frequência do pulso, número de sessões, características ópticas do tecido (como os 

coeficientes de absorção e espalhamento).(2, 10, 13, 19, 23, 36) 

 Os lasers terapêuticos encontram-se na zona do espectro eletromagnético entre o 

infravermelho quase visível e o vermelho visível variando de, aproximadamente, entre 630 - 980 

nanometros (nm).(6, 12, 13, 16, 19-21, 37) Os lasers com comprimentos de onda na zona do vermelho 

visível utilizam-se no tratamento superficial dos tecidos, por outro lado os lasers na zona do 

infravermelho como penetram mais, usam-se para tratar os tecidos mais profundos.(6, 16) 

 Um dos principais problemas no uso do laser de baixa intensidade é saber qual a intensidade 

ideal de exposição. A densidade de energia (também designada de fluência ou dose) é a quantidade 

de energia por unidade de área transferida ao tecido ou células em cultura. Esta grandeza física 

avalia a possibilidade de estimulação, inibição ou a não manifestação dos efeitos terapêuticos. É 
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expressa em Joules por cm2.(36) É importante reparar que a fluência vai ser influenciada pelo 

tamanho da ponta do laser, ou seja, um laser com uma ponta fina origina uma maior concentração 

de energia por centímetro quadrado, enquanto uma ponta mais larga dissolve a mesma energia numa 

área maior.(8) É essencial conhecer a potência média do laser para o cálculo da densidade de energia. 

Quando o regime do laser é pulsado, a potência varia entre um valor máximo e zero, desta forma a 

potência média do laser é a utilizada para o cálculo da densidade de energia. Se o regime de 

operação do laser for contínuo, a potência do laser permanece constante durante o tempo e é igual à 

potência média.(36)  

 A densidade de potência (também designada de intensidade ou Taxa de fluência) é a 

potência de saída da luz por unidade de área. Esta grandeza física avalia a possibilidade do dano 

microtérmico. Normalmente é medida em Watt por cm2.(36) Alguns autores referem que a potência 

de saída (output), no laser de baixa intensidade, geralmente varia de 50 a 500 mW, por outro lado 

outros relatam que a potência de saída varia de 1 a 1000 mW, com emissão de ondas pulsadas ou 

contínuas.(4, 6, 8, 13, 20)  

 No entanto, a situação mais recorrente é quando durante um tratamento nos deparamos com 

a necessidade de administrar uma determinada quantidade de energia na área a ser tratada. Neste 

sentido, é importante calcular o tempo de exposição. O tempo de exposição (t, em segundos) é 

calculado pela multiplicação da densidade de energia (DE, em J/cm2) pela área a ser tratada (A, em 

cm2) que vão ser divididas pela potência média (P, em W).(36)  

Figura 2: Fórmula do tempo de exposição 

3.6.ESTIMULAÇÃO/INIBIÇÃO 

 A terapia com laser de baixa intensidade tem como base a lei de Arndt-Schulz, que postula 

que um estímulo pequeno não inicia qualquer efeito, no entanto o aumento da estimulação 

incrementa o efeito até um nível ideal da dose (janela terapêutica). O aumento da fluência para além  

disto, vai fazer com que a estimulação reduza gradualmente, e com dosagens ainda mais altas, a 
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estimulação é inibida.(4, 6, 8, 36, 38, 39) É importante ter em conta, que por vezes, em alguns pacientes o 

objetivo é obter uma inibição e não uma estimulação, especialmente para o controlo da dor.(6)  

 O gráfico abaixo ilustra a lei de Arndt-Schulz. Deste modo, podemos analisar que estímulos 

fracos a moderados ativam os processos biológicos, estímulos fortes (doses > 10 J/cm2) inibem as 

respostas fisiológicas. A janela terapêutica está entre 0,01 e 10 J/cm2. Para o tratamento de uma 

úlcera doses entre 0,01 e 10 J/cm2 estimulam o seu reparo, no entanto doses mais elevadas são 

inibitórias.(6) 

Figura 3: Representação esquemática da lei de Arndt - Schultz.  

((a) representa uma condição pré-limiar, ou seja sem ativação, biológica (em repouso); (b) representa a bioestimulação: ativação dos 
processos biológicos (“Janela Terapêutica”); e (c) bioinibição: inibição dos processos biológicos. Fonte: Bossini 2007. Adaptado e 
sem autorização do autor.)  

3.7.MECANISMO DE AÇÃO DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE 

 O laser é aplicado sobre o tecido a tratar com determinado comprimento de onda, potência, 

tempo de exposição e fluência, sempre de acordo com as características do tecido e a natureza da 

lesão. 

 O estímulo é absorvido, inicialmente, pelas células do tecido. Isto acontece devido a estas 

possuírem cromóforos (ou fotorreceptores), como enzimas, moléculas da membrana celular ou 

outras estruturas que tenham afinidade pelo comprimento da onda empregue (vermelho visível ou 
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infravermelho).  

Ao ser absorvido pela célula, também o é pelo átomo. O estímulo leva ao deslocamento dos 

eletróns para um nível orbital maior, ou seja, para um estado excitado, e ao retomarem o nível 

orbital inicial ocorre a libertação de ATP, que será utilizado pelas células desse tecido para 

efetuarem as suas funções.  

  Como resultado, existem reações bioquímicas que favorecem a resposta biológica 

pretendida (antiinflamatória, analgésica, cicatricial, antiedematosa, reparação nervosa/muscular e 

antibactericida) e permite a proliferação celular e a síntese proteica.(15)  

3.8.EFEITOS BIOMODULADORES DO LASER DE BAIXA 
INTENSIDADE 

 Do processo de reparação fazem parte os fenómenos de inflamação, proliferação celular e 

síntese de elementos constituintes da matriz extracelular (incluindo as fibras de colagénio, elásticas 

e reticulares).(3, 5, 35) A inflamação é a reação do tecido vivo vascularizado devido a uma agressão 

local. Esta é importante, uma vez que vai destruir, diluir ou imobilizar o agente agressor através de 

um conjunto de processos biológicos que, tanto quanto possível, reconstituem o tecido lesado.(5, 40) 

A resolução da inflamação sucede com a remoção do exsudado e das células mortas por dissolução 

enzimática e fagocitose. Seguidamente ocorre a substituição do tecido necrosado ou danificado por 

células que derivam de elementos do parênquima ou do tecido conjuntivo lesado. O processo de 

reparação é uma reação restauradora da destruição ou perda tecidual, que pode ser realizado pela 

reposição de um tecido idêntico ao original ao qual é designado de regeneração ou pela 

neoformação do tecido conjuntivo, substituição do tecido perdido ou destruído com alteração da 

arquitetura tecidual, denominado de cicatrização. Os neutrófilos são as primeiras células que 

aparecem nos tecidos em cicatrização e três horas após o surgimento da lesão podem ser vistos nos 

bordos das feridas, através da microscopia eletrônica. No processo cicatricial, a sua principal função 

é a destruição enzimática da fibrina e não a fagocitose. Posteriormente, aparecem os monócitos, 

que, aproximadamente no quinto dia, transformam-se em macrófagos. Estas células são fagocitárias 

por excelência, no entanto também exercem outras funções, tais como: a formação e a migração de 

fibroblastos e o estímulo da neoformação vascular. Os fibroblastos são estimulados pelos 

macrófagos para promover a formação e a maturação do colagénio. A síntese de fibras de colagénio 
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é um evento que acontece até ao final do processo de reparação enquanto ocorre a remodelação 

tecidual. Quanto às fibras elásticas, estas permitem que o tecido estenda-se durante a cicatrização 

sem que ocorra a sua destruição. As fibrilas colagénio longas encontram-se intercaladas com as 

fibras elásticas de modo a limitar a expansão tecidual, e assim evitar a dilaceração do tecido durante 

o processo de reparação. (5) 

 O laser terapêutico não tem efeito diretamente curativo, no entanto tem demonstrado efeitos 

analgésicos, anti-inflamatórios e cicatrizantes, sendo por isso muito utilizado na reparação de 

tecidos vivos.(5, 8, 11, 13, 21, 22)  

 Quando a luz laser interage com as células e tecidos na dose adequada, pode suceder a 

estimulação de algumas funções como a estimulação de linfócitos, a ativação dos mastócitos, o 

aumento na produção de ATP mitocondrial e a proliferação de vários tipos de células, promovendo, 

assim, efeitos antiinflamatórios.(2, 5, 13, 18, 34)  

 O laser de baixa potência estimula a microcirculação, que vai alterar a pressão hidrostática 

capilar e por sua vez vai resultar na absorção do edema e eliminação de metabolitos intermediários. 

Este mecanismo vai promover uma ação antiedematosa e antiinflamatória (Fig. 4).(2, 5, 8-10, 12, 13, 15, 24, 

34, 40, 41) 

Figura 4: Esquema dos efeitos biológicos do laser na microcirculação 
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 A luz laser provoca uma interferência na síntese de prostaglandinas que conduz à redução da 

inflamação (Fig. 5).(2, 5, 8-10, 13, 15, 24, 40, 41) 

Figura 5: Esquema dos efeitos biológicos do laser nas prostaglandinas 

  

 A radiação atua desde os receptores periféricos até ao Sistema Nervoso Central (SNC). Esta 

vai melhorar a libertação de beta-endorfinas, e, portanto, vai inibir os sinais nociceptivos e controlar 

os mediadores da dor. Contudo, a radiação pode também agir analgésicamente inibindo os sinais de 

dor, parcialmente, devido à formação de varicosidades transitórias ao longo dos neurônios, que vão 

diminuir a transmissão do impulso (Fig. 6).(2, 5, 8, 13, 15, 24, 41) 

Figura 6: Esquema dos efeitos biológicos do laser no Sistema Nervoso Central. 
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 O laser de baixa intensidade leva ao aumento da produção e libertação de ATP nas células, 

estimula a mitose das células epiteliais e dos fibroblastos, bem como o metabolismo, ocorrendo 

assim, vasodilatação local e a aceleração da reparação tecidual.(2, 5, 9, 13, 15, 24, 37, 41) 

 Estudos demonstram que a laserterapia promove o aumento do ácido ascórbico nos 

fibroblastos, o que aumenta a produção de hidroxiprolina e, como efeito, à produção de colagénio 

(Fig. 7).(5, 8, 10, 24) 

Figura 7: Esquema dos efeitos biológicos do laser ao novel do metabolismo celular. 

 Além disso, também melhora a proliferação celular do endotélio, contribuindo para a 

angiogênese, bem como no aumento de tecido de granulação, e consequentemente, leva à 

aceleração do reparo de feridas.(2, 5, 8, 10, 13, 15, 37) 

 LLLT leva ao relaxamento dos músculos lisos que diminui a dor.(12, 13)
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3.9.TERAPIA FOTODINÂMICA ANTIMICROBIANA 

 Os lasers de baixa potência não têm efeitos antimicrobianos significativos. Porém, quando 

associados  a  fotossensibilizadores,  os  principais  efeitos  do  laser  de  baixa  intensidade  não  são 

totalmente baseados na biomodulação, mas sim na morte celular.(42) 

A associação de uma fonte de luz com um fotossensibilizador extrínseco é designada de terapia 

fotodinâmica (PDT) e tem como objetivo produzir  espécies altamente reativas de oxigênio que 

danificam  a  membrana,  as  mitocôndrias  e  o  DNA,  tendo  como  objetivo  final  a  morte  de 

microrganismos ou células hospedeiras.(7, 13, 15, 42)

 Existem dois tipos de PDT. Um dos tipos é PDT antineoplásica, que tem como objetivo 

tratar tumores e doenças da pele, baseando-se no uso de uma fonte de luz associada a um 

fotossensibilizador extrínseco (derivados da hematoporfirina). Este processo é geralmente 

inespecífico e por isso, vai depender da afinidade dos fotossensibilizadores às estruturas das células 

do hospedeiro e do microrganismo.(7, 42) O segundo tipo de PDT utiliza um corante como 

fotossensibilizador, no entanto este é específico para microrganismos, como bactérias, fungos e 

vírus.(6, 11, 13, 15, 36, 42) Devido aos efeitos letais sobre os microorganismos, esse tipo de abordagem 

também é intitulada de terapia fotodinâmica antimicrobiana, desinfecção fotoativada, 

fotossensibilização letal e quimioterapia antimicrobiana fotodinâmica.(42) Os corantes empregues 

caracterizam-se por serem atóxicos para as células humanas. Os mais utilizados na medicina 

dentária são: o azul de toluidina e o azul de metileno. Estes corantes têm a capacidade de absorver a 

luz visível e participar nas reações fotoquímicas. Uma substância fotossensibilizadora ideal deve ser 

biologicamente estável, apresentar baixa toxicidade, uma boa absorção da luz no espectro vermelho, 

hidrossolubilidade e fácil eliminação pelo organismo.(11)  

3.10.SEGURANÇA E CONTRA-INDICAÇÕES NA UTILIZAÇÃO DO 
LASER DE BAIXA INTENSIDADE 

 O laser de baixa intensidade tem sido utilizado por vários profissionais de saúde: médicos 

dentistas, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, biólogos, engenheiros, etc.(15) 

 O uso de aparelhos com menos de 500 mW geralmente são inofensivos e considerados 

“aparelhos de baixo risco” pela FDA (U.S Food and Drug Administration).(6, 24) No entanto, no 
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sentido de precaver certos acontecimentos, existem algumas normas de segurança de utilização do 

laser de baixa intensidade. Deste modo, o laser não deve ser utilizado em grávidas, ainda que não 

existam estudos demonstrativos da ocorrência de efeitos colaterais, e nos tecidos ou feridas com 

suspeita de tumores malignos porque o LLLT estimula o crescimento celular.(4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 24) 

Deve ser evitado a sua aplicação em pacientes com problemas de coagulação, uma vez que o laser 

afeta o fluxo sanguíneo de formas indefinidas, e ter especial atenção na irradiação sobre a glândula 

tiroideia.(4, 6, 8, 10, 16) Existe o risco de lesão e dano permanente na retina e por este motivo, o uso de 

óculos de proteção, pelo paciente e profissional, específicos para o comprimento de onda 

empregado, é obrigatório.(6, 8, 13, 15, 16, 24) O raio laser não deve ser ampliado com lupas cirúrgicas ou 

microscópio.(16, 24) Para concluir, as regras de biossegurança devem ser seguidas para evitar 

contaminações.(15)  

3.11.HIGIENE DO LASER 

 Alguns lasers apresentam uma ponta de aplicação removível e esterilizável, semelhante à 

dos fotopolimerizadores. No entanto, se a ponto do laser não se separar do dispositivo, esta pode ser 

limpa com álcool ou com desinfetantes para superfícies e, posteriormente, pode ser coberta com 

envoltórios de plástico transparentes estéreis ou outras proteções de barreira descartáveis similares.
(6, 8) 

3.12.VANTAGENS NA UTILIZAÇÃO DO LASER DE BAIXA 
INTENSIDADE 

 A LLLT é um tratamento totalmente terapêutico, não invasivo e sem relatos em estudos 

acerca efeitos tóxicos e adversos. O laser acelera o tempo de cura/cicatrização e reduz a angustia 

dos pacientes. É uma terapia curta, rápida, indolor e tem um amplo espectro de indicações de 

tratamento.(16) 
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4.ESTOMATITE AFTOSA RECORRENTE 

4.1.CONCEITO DE ESTOMATITE AFTOSA RECORRENTE 

 A estomatite aftosa recorrente (EAR) é uma condição patológica que se carateriza pela 

ulceração recorrente da mucosa oral.(14, 25) É considerada uma das patologias mais comuns da 

mucosa oral, sendo a sua prevalência relatada na população em geral entre 5% a 66%, com uma 

média de 20%.(9, 17, 25-27) 

 Esta é caracterizada por úlceras dolorosas solitárias ou múltiplas, rasas, pequenas, redondas 

ou ovóides, com margens circunscritas, com um fundo amarelo ou acinzentado rodeado por um 

halo eritematoso, que ocorrem em intervalos de poucos meses a alguns dias em pacientes saudáveis.
( 9, 12, 17, 18, 25-27) Estas expõem as terminações nervosas e provocam dor. (17, 26, 43) A dor diminui a 

capacidade de o paciente comer, beber e manter a higiene oral.(17, 26) 

 As ulcerações aftosas são mais frequentemente observadas em crianças e adultos jovens, 

sendo que 80% dos indivíduos afetados relata a primeira manifestação de aftas antes dos 30 anos.(27) 

4.2.ETIOLOGIA DA ESTOMATITE AFTOSA RECORRENTE 

 A etiologia precisa da EAR permanece desconhecida.(9, 12, 14, 17, 18, 25, 27, 28) Todavia sabe-se 

que existem vários fatores que predispõem o indivíduo a esta condição.(26, 28) 

  Os principais fatores predisponentes incluem fatores genéticos, infecções estreptocócicas 

alfa-hemolíticas, diminuição da integridade do sistema imunológico e deficiências no ácido fólico, 

ferro ou vitamina B12.(26) 

 São incluídos fatores predisponentes adicionais como o stresse, o trauma, as alergias a certos 

alimentos e desequilíbrios endócrinos.(12, 26)  

 Contudo, tem-se conhecimento que muitas doenças sistêmicas estão associadas à EAR, 

como a doença de Crohn, a colite ulcerativa, síndrome de Behçet, distúrbios hematológicos, 
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deficiências vitamínicas, doenças gastrointestinais, neutropenia cíclica, síndrome de Reiter, febre, 

faringite aftosa e adenopatia cervical e deficiências imunológicas. 

 O diagnóstico tem como base a anamnese do paciente e os sintomas clínicos. Não existe um 

teste de diagnóstico específico, no entanto é importante descartar possíveis causas sistêmicas 

subjacentes. Deste modo, é prudente solicitar ao paciente uma série completa de testes laboratoriais, 

incluindo hemograma completo e avaliação de ferro, vitamina B12 e ácido fólico. 

 A biópsia da lesão só é recomendada no caso de incerteza do diagnóstico, uma vez que os 

achados indicam apenas uma lesão inespecífica simples.(26, 28)  

4.3.TIPOS DE ESTOMATITE AFTOSA RECORRENTE 

 Existem três tipos principais de EAR documentados na literatura, a menor que é a forma 

mais comum, a maior e a herpetiforme.(14, 17, 18, 25-28) 

 EAR menor, também conhecida como aftas de Mikulicz ou úlceras aftosas leves, é 

caracterizada por úlceras pequenas, recorrentes, arredondadas que cicatrizam entre 10 a 14 dias sem 

deixar nenhuma cicatriz na cavidade oral e medem entre 3 e 10 mm em diâmetro.(14, 17, 25-28) 

 Os pacientes com ulcerações aftosas menores são os que apresentam menos recidivas e 

exibem a duração mais curta das três variantes no caso de lesões individuais.(27) As úlceras surgem 

quase exclusivamente na mucosa não queratinizada em associação a sintomas prodrômicos de 

prurido, queimor e pontadas.(27, 28) 

 Os locais mais afetados da cavidade oral são a mucosa jugal e labial seguidas pela superfície 

ventral da língua, fundo de vestíbulo, pavimento da boca e palato mole.(27, 28) A taxa de recidiva é 

muito inconstante, variando de uma ulceração a cada 2 ou 3 anos a dois episódios por mês.(27) 

 Na EAR maior, também conhecida como mucosa de periadenite necrótica recurrens ou 

doença de Sutton, as ulcerações são maiores do que as menores e a sua duração é mais extensa.(17, 27, 

28) Estas são mais profundas do que a variante menor, medem de 1 a 3 cm em diâmetro, levam de 2 

a 6 semanas para curar e podem deixar cicatriz.(14, 25-28) O número de lesões varia entre 1 a 10 e 

qualquer área de cavidade oral pode ser afetada, no entanto a mucosa labial, o palato mole e as 

fauces amigdalianas são normalmente as mais afetadas.(26-28) 

 As ulcerações aftosas herpetiformes tem o maior número de lesões e a frequência de 

recidivas é mais elevada. Individualmente as lesões são pequenas, apresentando-se em média entre 

1 a 3 mm em diâmetro e podem chegar até 100 úlceras presentes num único episódio. (14, 17, 26-28) 
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 Devido a estas características, as lesões são semelhantes às de uma infecção primária pelo 

HSV, e por isso são designadas de herpetiformes.(27) Muitas vezes, as lesões individuais coalescem 

formando úlceras irregulares maiores. Estas cicatrizam entre 7 a 10 dias, todavia as recidivas 

costumam ser pouco espaçadas. Muitos pacientes são afetados quase constantemente por períodos 

até 3 anos.(27) Apesar da mucosa não queratinizada ser a área mais comummente afetada, qualquer 

superfície da mucosa oral pode estar envolvida. Este tipo é predominante em mulheres e ocorre 

inicialmente na fase adulta. (27) 

 As lesões são diagnosticadas como aftosa simples quando os pacientes tem poucas lesões, 

estas cicatrizam entre 1 a 2 semanas e a recidiva é pouco frequente. Em oposição, pacientes com 

aftosa complexa têm úlceras orais múltiplas e quase constantes, ou seja, simultaneamente à 

cicatrizam de úlceras mais antigas, já está a ocorrer uma nova recidiva. Estão associadas a dor 

intensa e tamanhos grandes.(27) 

4.4.TRATAMENTO DA ESTOMATITE AFTOSA RECORRENTE 

 Nos pacientes com doença leve, a base da terapêutica convencional passa pelo uso de 

corticosteróides tópicos e a lista de possíveis escolhas é longa. No caso de ulcerações aftosas 

maiores, como estas são mais resistentes à terapia, justifica-se a utilização de corticosteróides mais 

fortes.(27) Várias outras modalidades farmacêuticas, como esteróides, bochechos orais, como por 

exemplo a clorohexidina, foram testadas no passado, mas o sucesso destas é variado.(18, 26) Além 

disso apresentam muitos efeitos adversos, exigem adesão do paciente e são relativamente caras.(18, 

26, 27) Por este motivo, o laser tem sido estudado como uma modalidade de tratamento alternativo ou 

coadjuvante para a estomatite aftosa recorrente. A literatura tem mostrado que os lasers 

comprovaram ser um benefício, pois proporcionam o alívio imediato da dor e a rápida cicatrização 

em relação às outras opções de tratamento disponíveis, no entanto ainda não existe um protocolo 

universal/standard.(18, 25, 26)   

 Durante a análise dos parâmetros do laser confirmou-se uma grande divergência entre 

estudos, o que dificulta na comparação dos resultados.  O comprimento de onda variou de 808 nm a 

940 nm, sendo o mais usado o 940 nm independente do tipo de EAR. A potência variou de 0,1 W a 

2,4 W, verificando-se, ainda, que esta modificava de acordo com número de aplicações realizadas. A 

área de feixe, a fluência, diâmetro da ponta e a densidade de potência foram pouco ou nada 

mencionados na literatura, não permitindo, deste modo, a comparação. Em todos os protocolos foi 
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realizada apenas uma sessão variando o número de aplicações de 1 a 4, sendo o intervalo refractário 

entre estas de 10 a 60 segundos. A irradiação era efetuada em movimento contínuo da periferia para 

o centro ou a cobrir toda a zona da lesão, em modo contínuo ou pulsado, inicialmente desfocado a 

uma distância aproximada de 10 a 8 mm e depois de 2 a1 mm. Cada aplicação era feita entre 30 a  

180 segundos. Em suma, em todos os protocolos foram utilizados lasers de Díodo. 

Figura 8 e 9 : EAR major no bordo da língua e EAR herpetiforme no lábio inferior. 

Figura 10 e 11: EAR major no palato mole e EAR minor no lábio superior. 

Figura 12: EAR herpetiforme no ventre da língua.   
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Tabela I: Parâmetros do laser usados na terapia de biomodulação nas aftas 
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5.HERPES 

5.1.CONCEITO DE HERPES 

 O herpes simples é uma infecção viral frequente no ser humano.(29, 30) O termo herpes vem 

da palavra grega antiga Herpein que significa “aquilo que irrompe de surpresa”.(31) O herpesvírus 

simples (HSV), um vírus de DNA, é o membro mais conhecido da família do herpesvírus humano 

(HHV), que é conhecida como Herpesviridae.(27, 29, 31) Apesar de a doença em si não representar um 

risco de vida, causa episódios recorrentes de dor e desconforto para os pacientes, bem como 

restrição social devido ao comprometimento estético. Em pacientes imunocomprometidos, pode 

ainda ser mais agressivo resultando na apresentação de recorrências dolorosas e cicatrização mais 

lenta que podem comprometer a qualidade de vida.(22) 

5.2.TIPOS DE HSV 

 O Vírus do herpes simples pode ser dividido em dois tipos, o HSV-1 e o HSV-2. (22, 27, 29-31) 

Dentro da família HHV estão incluídos outros vírus como o vírus varicela-zoster (VZV ou HHV-3), 

o vírus Epstein-Barr (EBV ou HHV-4), o citomegalovírus (CMV ou HHV-5) e vários outros 

descobertos mais recentemente, HHV-6, HHV-7 e HHV-8.(27) Os seres humanos são os únicos 

reservatórios naturais para esses vírus.(27) Estes são mundialmente endêmicos e compartilham 

muitas características. Os oito tipos causam uma infecção primária e ficam latentes no interior de 

certos tipos celulares ao longo da vida do indivíduo. Quando os vírus são reativados, provocam 

infecções recorrentes que podem ser sintomáticas ou assintomáticas.(27)   

 Na generalidade, a infecção é adquirida através de contato direto com uma lesão ou com 

fluídos corporais infectados, como saliva, secreções sexuais ou exsudato de lesões ativas.(27)  

 Os dois tipos de herpesvírus simples são estruturalmente semelhantes, contudo diferem 

antigénicamente e ambos exibem variações epidemiológicas.(27)  

 O HSV-1 dissemina-se predominantemente através da saliva infectada ou de lesões periorais 

ativas.(27, 31) Este adapta-se e atua de forma mais eficiente nas regiões oral, facial e ocular.(27, 29) As 
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zonas mais frequentemente envolvidas são a faringe, as regiões intraorais, os lábios, os olhos e a 

pele acima da cintura.(27)  

 O HSV-2 adapta-se melhor às regiões genitais, sendo transmitido, predominantemente, 

através do contato sexual, e envolve caracteristicamente a genitália e a pele abaixo da cintura.(27, 29)  

 As lesões clínicas e a mudanças produzidas pelos dois tipos são semelhantes. Aquilo que se 

verifica é que pelo facto destes serem idênticos entre si, os anticorpos direcionados para um dos 

tipos faz reação cruzada contra o outro, ou seja os anticorpos de um tipo diminuem as chances de 

infeção pelo outro.(27)  

5.3.MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DO HSV-1 

 As manifestações clínicas pelo HSV-1 exibem dois padrões, sendo a infecção primária a 

exposição inicial do indivíduo sem anticorpos contra o vírus.(27) Esta infecção acontece, 

normalmente, em faixas etárias jovens, e é frequentemente assintomática.(27, 29, 31) Quando um 

indivíduo é infectado, o vírus penetra no interior das células epiteliais e mutiplica-se. 

Posteriormente, entra em contato com as células nervosas sensoriais, onde procura um local de 

“alojamento”, neste caso, o gânglio do nervo trigémio é o mais frequente, e fica em fase de latência. 

A infecção pelo HSV-1 secundária, recorrente ou recrudescente, ocorre quando o vírus é ativado e 

através dos axônios dos neurônios sensitivos, migra para a região extra-oral e intra-oral, provocando 

novas manifestações.(27) 

 A transmissão para um indivíduo não infetado pode ocorrer facilmente durante os períodos 

de contagio assintomática do vírus ou a partir de lesões ativas.(27) O vírus pode disseminar-se para 

outras regiões no mesmo hospedeiro e alojar-se noutro gânglio sensitivo, uma nova localização. (27) 

 Vários fatores como idade avançada, luz ultravioleta, stress físico ou emocional, fadiga, 

calor, frio, gravidez, alergia, trauma, tratamento dentário, doenças respiratórias, febre, menstruação, 

doenças sistêmicas, e/ou neoplasias malignas podem desencadear a ativação do vírus.(27, 29, 31)  

 O HSV não sobrevive muito tempo no ambiente externo e quase todas as infeções primárias 

ocorrem através do contato com uma pessoa infectada.(27) 

 Quando a infeção primária é sintomática, comummente temos um padrão designado de 

gengivoestomatite herpética primária aguda, que ocorre entre os 6 meses de idade e os 5 anos de 

idade, com um pico de prevalência entre os 2 e os 5 anos de idade.(27, 31) Antes dos 6 meses de 
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idade, é raro manifestar-se, devido à proteção dos anticorpos anti-HSV maternos.(27) Esta tem um 

inicio abrupto associado a linfodenopatia cervical anterior, calafrios, febre, náuseas, anorexia, 

irritabilidade e lesões orais  dolorosas.(27, 31) Na mucosa afetada desenvolve-se várias vesículas 

puntiformes, que se rompem rapidamente e formam inúmeras lesões pequenas, avermelhadas. Estas 

lesões iniciais aumentam ligeiramente de tamanho e formam-se áreas centrais de ulceração, 

recobertas por uma fibrina amarela. As úlceras adjacentes podem coalescer e formar úlceras 

maiores rasas e irregulares. A gengiva, normalmente, encontra-se aumentada, dolorosa e 

eritematosa.(27) 

 As infeções recorrentes pelo herpes simples podem aparecer tanto no local da inoculação 

primária como em áreas adjacentes da superfície epitelial suprida pelo gânglio envolvido.(27) A 

região mais comum de recidiva do HSV-1 é na zona vermelha do lábio e da pele adjacente aos 

lábios. Esta infecção é conhecida como herpes labial (“lesões do frio” ou “vesículas da febre”).(27) 

Os sintomas clínicos de infecção recorrente ocorrem em fases, seguindo a sequência: prodrômica, 

vesícula, úlcera e crosta. Deste modo, os sinais e sintomas prodrômicos como dor, ardência, 

prurido, formigamento, calor localizado, eritema do epitélio envolvido aparecem entre 6 a 24 horas 

antes do aparecimento das lesões.(27, 29) Formam-se múltiplas pápulas pequenas e eritematosas, que 

originam grupamentos de vesículas amareladas preenchidas por líquido.(22, 27, 29-31) As vesículas 

acabam por romper rapidamente e formam úlceras cobertas por uma membrana acinzentada e 

rodeadas por um halo eritematoso. Após dois dias criam-se crostas.(22, 27, 29, 30) A cicatrização 

usualmente ocorre entre 7 e 10 dias, sem deixar cicatriz.(22, 27, 29) Os sintomas são mais intensos nas 

primeiras 8 horas. As recidivas na pele do nariz, mento ou bochechas são menos comuns.(27) A 

maioria dos indivíduos tem duas recidivas por ano, mas uma pequena percentagem pode apresentar 

episódios mensais ou até mais frequentes.(27) Em suma, as fases definidas pelo HSV são: 

1. Primo-infeção herpética: primeiro contato infecioso mucoso ou cutâneo, sintomático 

ou assintomático, com o HSV-1 ou HSV-2. 

2. Infeção inicial não primária: primeiro contato infectante sintomático ou 

assintomático com o  HSV-1 ou HSV-2 numa pessoa que se encontra infectada por 

outro tipo viral 

3. Recorrência: expressão clínica de uma reativação viral numa pessoa que se encontra 

infectada com o mesmo tipo viral. 

4. Excreção viral assintomática: detecção do HSV-1 ou HSV-2 na ausência de sinais 

funcionais ou lesões visíveis pela pessoa ou profissional. 
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5. Reativação: período de replicação viral separados pelos períodos de latência com 

exceção da forma de recorrência clínica e da forma de excreção viral assintomática.
(31) 

5.4.TRATAMENTO DO HSV-1 

 Os tratamentos disponíveis no mercado não curam as infeções latentes do HSV, no entanto 

estes atenuam os sintomas ou previnem recorrências. A maioria dos medicamentos desenvolvidos 

para atuarem contra o HSV são agentes antivirais designados nucleotídeos e análogos de 

nucleotídeos, que bloqueiam a reprodução viral. Os medicamentos mais prescritos são o aciclovir, 

valaciclovir e famciclovir. Estes medicamentos são eficazes e razoavelmente seguros quando 

administrados adequadamente, todavia, estes diferem na estrutura química, dosagem e custo. Para a 

maioria dos médicos dentistas, a escolha de um medicamento adequado e o seu formato de 

administração (intravenoso, oral ou tópico) pode apresentar dificuldades, uma vez que a 

administração intermitente não altera recorrência do aparecimento do vírus e geralmente demonstra 

uma boa resposta quando aplicada antes do aparecimento de vesículas. Embora a maioria dos 

pacientes com herpes simples não necessite de medicação sistémica, esta pode ser prescrita em 

pacientes com recorrências frequentes (> 6 por ano), que apresentem dor intensa ou desfiguração, 

dificuldade em engolir ou passaram por uma doença prolongada.(42) Porém, o uso exagerado de 

aciclovir e famciclovir tem sido associado a estripes de HSV resistentes aos medicamentos.(42, 44) 

Outra desvantagem associada à toma destes medicamentos é os efeitos adversos sistémicos, 

conforme relatado pelo fabricante e as contra-indicações.(44) Atém disso, a literatura refere que 

nenhuma terapia com medicamentos antivirais demonstrou ser ainda completamente eficaz no 

tratamento dos sinais e sintomas provocados pelo vírus do herpes simples. Por este motivo, o laser 

tem sido estudado como uma modalidade de tratamento alternativo ou coadjuvante para o HSV-1. 
(42)  

 Diversos artigos demostraram excelentes resultados com esta terapia, no entanto ainda não 

existe um protocolo universal/standard. Segundo a literatura, na aplicação da terapia laser de baixa 

intensidade podem ser utilizadas abordagens distintas, dependendo do estágio em que a lesão se 

encontra. Um bom momento é durante a fase prodrômica, no entanto não é fácil encontrar o 

indivíduo neste estágio, uma vez que período de tempo desta é curto.(13, 45) Quando é aplicado o 

laser na fase de vesículas, os protocolos são unanimes e incluem a utilização de uma agulha 
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anestésica estéril para drenar as bolhas cuidadosamente juntamente com uma gaze estéril para 

impedir que a infeção se dissemine para áreas adjacentes e assim, após a irradiação, os resultados 

serem melhores. Como se pode verificar na tabela, em dois artigos, a fotobiomodulação foi utilizada 

posteriormente à terapia fotodinâmica. Deste modo, verificou-se o uso do fotossensibilizador azul 

de metileno 0,005 % sobre a lesão durante 5 minutos, e seguidamente a lesão foi irradiada com um 

laser de baixa intensidade com o comprimento de onde de 660 nm em ambos os artigos. Após este 

procedimento é que utilizaram a fotomodulação sobre a lesão.(29, 46) 

 Durante a análise dos parâmetros do laser confirmou-se uma grande divergência entre 

estudos, o que dificulta na comparação dos resultados, tal como nas aftas. Esta informação foi 

corroborada com a de outros artigos.(4) O comprimento de onda variou de 660 nm a 790 nm, sendo 

o mais usado o 660 nm principalmente na fase padrômica e vesicular do herpes. A fluência variou 

de 3,7 J/cm2 a 30 J/cm2, a potência de 15 mW a 100 mW, a energia aplicada por cada ponto de 0,15 

J a 5 J e cada ponto era irradiado num intervalo de 3 a 8 segundos, consoante o protocolo utilizado. 

A área de feixe e a densidade de potência foram pouco mencionados na literatura, não permitindo 

fazer a comparação. No entanto, foram utilizados em todos os protocolos lasers de Diodo ( GaAlAs, 

InGaAlP, AsGaAl ), o número de sessão variou ente 1 a 10, sendo a prevalência 1 a 2 sessões e o 

espaço entre as mesmas 24 horas. Apenas num estudo foi mencionado o intervalo de 1 semana entre 

sessões. O modo de irradiação diferenciou entre pontual a contínuo e na maioria dos protocolos a 

ponta encontrava-se em contacto com a lesão. Contudo, em dois artigos a ponta foi colocada a 

0,5-1cm afastada da 

lesão. O laser na 

m a i o r i a d o s 

p r o t o c o l o s e r a 

irradiado sobre os 

pontos assinalados, 

que se encontravam 

em redor do herpes, 

como visualizado  na 

figura 8.  
  

   

Figura 13 : Pontos de irradiação à volta da lesão.  

        (Fonte: da Silva Martins, Arantes et al. 2017. Sem autorização do autor.) 
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Tabela II: Parâmetros do laser usados na terapia de biomodulação nas lesões herpéticas 
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6.CONCLUSÕES 

 Através da análise aprofundada da literatura, constatou-se que apesar da existência de vários 

estudos e casos clínicos sobre a biomodulação, é notável as diferenças a nível dos protocolos de 

tratamento utilizados, tanto na estomatite aftosa recorrente como nos herpes. Vários artigos também 

evidenciam estas diferenças, referindo a necessidade de mais estudos para a obtenção de um 

protocolo universal/standard. Contudo, apesar de o protocolo utilizado ser diferente nos diversos 

artigos, a biomodulação apresenta excelentes resultados.  

 No tratamento a laser da estomatite aftosa recorrente, a terapia a laser proporcionou o alívio 

imediato da dor, uma diminuição no tamanho das lesões, menores recorrências futuras, e uma 

cicatrização mais rápida.(9, 17, 18, 25, 47) Num dos artigos foi citado, que o tempo de cicatrização 

completa das lesões tratadas pelo laser ocorreu entre 3 a 4 dias, comprovando ser mais rápida em 

comparação com os métodos farmacológicos que levaram cerca de 5 a 7 dias.(17)  

 A LLLT mostrou ser uma vantagem em relação às outras modalidades de tratamento uma 

vez que pode ser utilizada sem causar efeitos colaterais e sem risco de sobredosagem de mediação.
(25, 41) Além disso, a terapia com laser também tem sido aplicada em pacientes diabéticos uma vez 

que estes apresentam uma cicatrização mais lenta e em crianças pelas suas propriedades.(41, 47) No 

entanto, a sinergia entre terapia a laser de baixa intensidade com terapia convencional, pode ser uma 

opção a considerar, especialmente em pacientes que não respondem ao tratamento convencional ou 

que sofrem de lesões dolorosas.(41) 

 O tratamento a laser oferece benefícios tanto para o clínico quanto para o paciente. Portanto, 

a LLLT é segura e clinicamente eficaz para o tratamento da estomatite aftosa recorrente, o que 

também proporciona tempo e custo benefício para os pacientes, uma vez que é apenas necessário, 

normalmente, uma única sessão, não há danos nos tecidos circundantes e os resultados são 

promissores.(47)  

 No tratamento do herpes, a terapia a laser proporcionou o alívio da dor, uma diminuição no 

tamanho das lesões, redução do edema inflamatório e uma cicatrização mais rápida.(22, 42, 44, 48) Num 

dos artigos o número médio de sessões necessárias para o desaparecimento dos sintomas e sinais no 

tratamento com laser foi de 5,2, enquanto para o tratamento convencional foi de 7,3.(48) As 

evidências científicas corroboram que a fototerapia promove efeitos superiores aos obtidos com a 

terapia convencional no tratamento de HSV1 demonstrando rápida melhora na reparação tecidual, 
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ação anti-inflamatória e analgésica, além de não provocar efeitos secundários e colaterais.(42, 45) Na 

prática dentária pediátrica, o uso de lasers tem permitido um maior conforto, um alivio dos sintomas 

dolorosos e rapidez na cicatrização.(49) No entanto, se por um lado isto pode diminuir custos com 

medicação e apresenta resultados promissores, por outro lado, a necessidade de consultas para 

novas aplicações do laser pode aumentar os custos em função de mais intervenções do médico 

dentista.(30) 

 Em suma, a biomodulação é uma área da medicina dentária ainda em crescimento, em que 

são necessários ainda muitos estudos para a obtenção de um protocolo universal, contudo tem 

mostrado excelentes resultados.  
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