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OBJETIVO

A Revista de Estomatologia do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, REC Online, tem como propósito a publicação de conteúdos relevantes, atualizados e de
validade científica, no âmbito da atividade hospitalar da Estomatologia, comprometendo-se
a respeitar e manter os níveis de excelência a que a Instituição nos habituou, pugnando
pelo prestígio da Especialidade de Estomatologia dentro e fora do nosso Centro Hospitalar.
Pretendemos com esta iniciativa divulgar a especialidade e a sua relação com as outras
especialidades hospitalares.

A revista tem ainda, como critérios editoriais, a eventual publicação de artigos de autores
de outras especialidades hospitalares, cujo conteúdo científico esteja relacionado com a
Estomatologia.
A REC - online compromete-se, em todas as suas publicações, a assegurar:
• Promoção da qualidade e rigor científico
• Divulgação de conhecimento e atualização científica (“estado da arte”)
• Divulgação da atividade assistencial e científica da Estomatologia do CHULC
• Independência e imparcialidade editorial (abrindo espaço de publicação a colegas fora
do Serviço, que apresentem conteúdos relevantes na área de atuação da Estomatologia,
ou com ela relacionados)
• Ética e respeito pela dignidade humana
• Responsabilidade social
• Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD)
• Publicação de trabalhos, revistos por pares, de acordo com a seguinte tipologia:
originais, casos clínicos, revisões, protocolos, pontos de vista e medicina e cultura.

Declaração de direitos autorais

Seguindo o exemplo de “A Revista Medicina Interna – Online”, os artigos publicados serão
disponibilizados segundo a Política de Acesso Livre (Open Acess):
- O(s) autor(es) das contribuições concede(m) aos utilizadores o direito gratuito, irrevogável
e mundial de lhes aceder, e uma licença para copiar, usar, transmitir e exibir o trabalho
publicamente e realizar e distribuir obras derivadas, em qualquer suporte digital, para
qualquer propósito responsável, sujeito à atribuição correta da autoria (os autores retêm
sempre os direitos autorais).
- O(s) autor(es) concede(m) à REC - Online o direito de primeira publicação e permitem a
sua cópia eletrónica, distribuição e impressão dos artigos publicados para fins não
comerciais.

Política de Privacidade e de Proteção de dados
Os nomes e contactos fornecidos à REC - Online só poderão ser utilizados, exclusivamente,
para os serviços prestados por cada publicação.
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UM SÉCULO DE HISTÓRIA
Francisco Proença
Responsável pelo Serviço de Estomatologia do CHULC
De nomes se constrói uma história. E a História da Estomatologia do Hospital de São José é
a História de todo o pessoal de saúde: Médicos, Enfermeiros, Assistentes Operacionais e
Assistentes Técnicos, que, ao longo de todos estes anos, contribuíram para o tratamento de
tantos doentes. Mais de um século de História são muitos anos de um Serviço dedicado à
promoção da saúde oral dos portugueses.

Pela sua inteligência, a sua análise crítica, a sua motivação e a sua cultura, os nossos
Médicos internos: a Luísa, a Ana, o André, a Filipa, o José, a Paula, a Catarina, a Cristina, a
Catarina Filipa, o Eduardo e todos os outros Médicos internos dos diversos Serviços do País
representam o futuro da Estomatologia, unindo esforços para que a nossa especialidade
continue a evoluir.

Em 1909, ainda Portugal era uma monarquia, nasceu o Serviço de Estomatologia do
Hospital de São José, tendo o Dr. Amor de Melo como seu primeiro Diretor.

É desiderato do Serviço fazer bem, mais e melhor, sobretudo agora, numa fase de mudança
para o futuro hospital, onde pretendemos ver os nossos objetivos cumpridos, contrariando
e contornando as dificuldades e fazendo a diferença, por acreditarmos naquele que é um
dos maiores Serviços de Estomatologia do país.

Dois anos depois, a Associação de Médicos Portugueses, a percursora da atual Ordem dos
Médicos, reconheceu, formalmente, a Estomatologia como uma especialidade médicocirúrgica. Desde essa data que os principais objetivos do Serviço são: a atividade assistencial
aos doentes e a atividade formativa pós-graduada de Médicos. Somos o Serviço que formou
mais especialistas e continuamos a ser uma referência no que respeita à formação.

No 3º Encontro Nacional dos Internos de Estomatologia, que se realizou na Ordem dos
Médicos, em Lisboa, tivemos a honra de prestar uma singela homenagem, em nome todo o
pessoal que constitui o Serviço, aos Ex.mos Diretores do Serviço de Estomatologia do
Hospital de São José, Sr. Dr. Lélio Marques, Sr.ª Dr.ª Bárbara Centeno e Sr.ª Dr.ª
Alexandrina Neves. Juntos, estruturaram um passado que valorizará para sempre o Serviço
de Estomatologia, projetando-o no futuro.
E esse futuro é, já hoje, o presente, representado em todos os novos especialistas formados
e que fazem parte do corpo clínico de outros Serviços de Estomatologia de Portugal. E o
futuro continuará, seguramente, através da ação de tantos jovens Médicos internos, que
hoje representam a esperança, a dinâmica e a continuidade da Estomatologia.

É nossa motivação e interesse que a Estomatologia possa evoluir no SNS, procurando
ocupar o seu espaço de forma definida, coerente e com responsabilidade, no encontro com
outras especialidades médicas, na sinergia dos interesses comuns, no serviço prestado às
pessoas que tratamos e que em nós confiam.
Partilhamos este estado de alma, acreditando que a Estomatologia é uma especialidade
com futuro, pois somos nós, os Médicos, aqueles que melhor podem integrar as
patologias orais numa abordagem científica e holística na Medicina.
É também com este ânimo que decidimos criar a Revista de Estomatologia do CHULC, com
a qual pretendemos uma maior visibilidade da nossa especialidade no contexto hospitalar,
na partilha da ciência e a interdisciplinaridade com outras áreas do conhecimento médico.
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A ESTOMATOLOGIA EM PORTUGAL
J. Serafim Freitas
Presidente da Direção do Colégio da especialidade de Estomatologia, assistente hospitalar
graduado do Serviço de Estomatologia do Centro Hospitalar Universitário de São João
Quando o Dr. Francisco Proença e a Dr.ª Luísa Figueiredo me abordaram para contribuir
para o primeiro número da Revista de Estomatologia do Centro Hospitalar Universitário de
Lisboa Central – Online, não tive dúvidas de que tinha de dizer presente!
A iniciativa é de valor e não é por acaso que surge uma revista tão importante para a
Estomatologia no seio de um Centro Hospitalar de tão nobres tradições como o de Lisboa
Central, ligado à Universidade, formador, à espera de ser equipado com o Hospital
Universitário de Lisboa Oriental que finalmente congregará as suas mais dispersas valências
e lhe dará a modernidade, a funcionalidade e a dignidade nas estruturas físicas que já
ostenta nos seus recursos humanos.
E curiosamente acontece e aproveita uma época em que a especialidade de Estomatologia
concretiza um renascimento em que, o que nos impressiona, é a capacidade de mobilização
e a força que, a todos nos invadiu, especialmente depois da comemoração do centenário da
especialidade em 2011.
Exatamente 154 anos depois da invenção da palavra “stomatologie”, em 1868;
Exatamente 134 anos depois da criação, em Paris, da Société de Stomatologie, em 1888;
E exatamente 111 anos depois da criação da especialidade em Portugal, em 1911!

Esclareça-se que a Estomatologia é uma especialidade médica de abrangência médicocirúrgica, de feição marcadamente hospitalar, mas não só, cuja formação exige um longo
percurso de 11 anos que consta de formação médica geral (6 anos) e formação
especializada profissionalizante (1 ano de formação geral e 4 anos de formação
especializada).
A Estomatologia, com 586 especialistas a nível nacional (OM, 2021), está em fase de
rejuvenescimento com formação de 49 especialistas entre 2016 e 2021, existindo neste
momento, exatamente, 64 médicos internos em formação especializada. Só durante este
ano de 2022, contamos vir a formar mais 14 estomatologistas e os nossos hospitais,
especialmente os do SNS, estão finalmente a voltar a ter um corpo clínico estomatológico
jovem, diferenciado e muito empenhado que, seguramente, fará e revolucionará a
Estomatologia do século XXI.
Desse crescimento e desenvolvimento fazem parte o robusto aumento do número de
serviços, de profissionais, e de valências, incluindo a fundamental cobertura nacional de
Urgência de Estomatologia, elencada com os futuros Centros de Trauma. É já disso
testemunha a evolução positiva do número de profissionais, em que, mercê das
aposentações e do pouco investimento em formação, se atingiram valores-limite de apenas
111 médicos especialistas hospitalares em 2016, se recuperou para 124 em dezembro de
2018, estando hoje seguramente já acima dos 145 especialistas. Ou seja, apesar de ainda
escassos, já invertemos o sentido e voltamos a crescer, com a inerente vantagem do sangue
novo que hoje já reequilibra os Serviços. Assim clamam as necessidades em saúde dos
nossos doentes!
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Convêm, por outro lado, esclarecer que, o doente hospitalar médio é um doente com
multipatologia, polimedicado e muitas vezes com multideficiência, o que, por si só constitui
um grupo extenso e diversificado para o qual, e no que se refere à saúde oral e à patologia
oral em sentido lato, só os médicos estomatologistas, pelo seu perfil médico de raiz, a que
acrescentam a sua restante diferenciação curricular, possuem as ferramentas necessárias
para diagnosticar e tratar, muitas vezes integrados em equipas hospitalares
multidisciplinares de diversas especialidades médicas, trabalhando entre pares e falando a
mesma linguagem médica.
Hoje, nesta multifacetada Europa, só em Portugal e na Bélgica, dois países da mesma
dimensão populacional, se formam médicos especialistas em Estomatologia, curiosamente,
e em ambos os países, cerca de 14 por ano.
Como é óbvio, a boca faz parte do organismo e precisa de médicos para a tratar. Médicos
que tenham uma formação médica integral (e poderia ser de outra forma?) que lhes ensine
a lidar com o todo orgânico e que depois os direcione para a parte, neste caso, a boca! Do
todo para a parte! É esse o modelo de ensino e diferenciação das 50 especialidades médicas
existentes em Portugal que, pasme-se, são requisitadas pelos países mais avançados da
Europa e não é só por formarem os médicos mais resilientes da Europa, é também porque
têm dos melhores ensinos médicos da Europa! Afinal, não é só no futebol que somos dos
melhores! Na Medicina também!
Vale a pena, no entanto, refletir que, hoje, apenas existem Serviços de Estomatologia em 27
dos 51 centros hospitalares do SNS. Há pois, muita necessidade e muito espaço para
crescer!
A Rede de Referenciação Hospitalar de Estomatologia, documento estruturante do
Ministério da Saúde, que saiu a público em novembro de 2017, ilumina o futuro, prevendo
a necessidade de 320 estomatologistas nos hospitais do SNS.

E os Serviços das Regiões Autónomas também estão em renovação! Estamos, pois, na boa
direção, mas ainda muitíssimo longe da meta.
A nível do País, a última estatística consolidada do INE refere-se a 2017 e contabiliza 144
especialistas hospitalares, 122 no público e 22 no privado. Nesse ano produziram 297167
consultas e 12312 cirurgias. Por outro lado, a taxa de ambulatoriedade cirúrgica referente a
2015 atingiu 91,5% e nesse ano a Estomatologia cuidou de 890 internamentos, sem
esquecer a intensa atividade de urgência.
É esta a realidade plena e fértil da Estomatologia, que não chega à comunicação social e
que permite dizer que os que apregoavam a extinção da Estomatologia estavam muito mal
informados…

Mais de 110 anos volvidos, vivemos de novo um extraordinário momento em que a
Estomatologia tem vindo a recuperar o lugar que merece, com a formação de novos
especialistas, e designadamente com a organização e participação em eventos científicos
nacionais e internacionais, de que são igualmente testemunho as publicações de artigos em
revistas da especialidade, sem esquecer a progressiva diferenciação dos nossos Serviços de
Estomatologia hospitalares, que, integrados em departamentos médico-cirúrgicos, tem
vindo a reforçar a sua modernidade e o seu papel no ensino médico e médico-dentário, e
aprofundando a enriquecedora interação com os profissionais de Enfermagem.
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Refira-se que, apenas contabilizando os três principais eventos nacionais, a Estomatologia e,
designadamente, os seus Serviços hospitalares, participaram só em 2019 (o último ano
antes da pandemia) com 93 cartazes científicos em Congressos Nacionais (29 no Encontro
Nacional de Internos de Estomatologia, 34 no 39.º Congresso da SPEMD e 30 no III
Congresso Nacional de Estomatologia da Associação dos Médicos Estomatologistas
Portugueses), mas também com dezenas de comunicações orais e dezenas de publicações
de artigos científicos.
Ainda recentemente, a 27 de setembro de 2021, o Professor António Mano Azul, o nosso
Chief Dental Officer na DGS, nos deu conta de que, “das cerca de 170 apresentações
científicas que foram efetuadas no Congresso Europeu de Medicina Oral deste fim de
semana (online), 20 são trabalhos produzidos por colegas Estomatologistas ou Internos de
Estomatologia dos nossos Serviços Hospitalares. Como, por ter sido o Chairman do
Congresso, avaliei todos eles, quero também transmitir o orgulho que senti pela
boa/excelente qualidade de todos eles, sem exceção. Penso que a Estomatologia Portuguesa
mostrou internacionalmente, através dos nossos colegas mais jovens, todo o potencial e
toda a qualidade que tem.”
Editar esta revista é, de facto, a melhor forma de comemorar e prestar justa homenagem
ao Dr. Amor de Melo, que, em janeiro de 1909, inaugurou a Consulta de Estomatologia do
Hospital de São José. Estou certo de que será um ótimo cartão de divulgação do Serviço e
da Especialidade, pois, com os casos clínicos, com as apresentações temáticas, com os
artigos de opinião e com os levantamentos estatísticos de casuística, chamará a atenção
para a patologia riquíssima que povoa os nossos Serviços e para a diferenciação técnica e
científica que nos permite combater a doença.

113 anos depois, se fosse possível com ele aqui estar, veríamos certamente o seu rosto de
felicidade pela certeza do dever cumprido e por ver que a especialidade tem evoluído, se
tem diferenciado e tem sido de uma fecundidade inigualável dando origem a diversos
ramos que dignificam a Medicina, como a especialidade de Cirurgia Plástica Reconstrutiva e
Estética e a de Cirurgia Maxilofacial, mas também pela criação da subespecialidade de
Ortodôncia.
Assim sendo, e aqui chegados, vamos esforçadamente continuar a formar para o futuro e
continuar a partilhar o nosso conhecimento sem fronteiras, desafiando a doença e
ganhando terreno à ignorância.
Um muito obrigado ao CHULC e ao seu Serviço de Estomatologia, representado pelo seu
Diretor, Dr. Francisco Proença, sem esquecer todos os especialistas e os internos de
especialidade, cujo empenho organizacional permitiu que este primeiro número da Revista
se concretizasse.
Hoje, 113 anos depois da abertura da Consulta de Estomatologia do Hospital de São José,
pelo Dr. Amor de Melo, é tempo do futuro! É tempo de continuar a defender e dignificar a
nossa profissão como garantia de dar melhor tratamento e qualidade de vida aos nossos
doentes.
Longa vida à Revista de Estomatologia do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central Online!
Com iniciativas como esta tenho a certeza de que a Estomatologia estará lá,… no futuro!
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A REVISTA DE ESTOMATOLOGIA
DO CHULC – ONLINE
Luísa Figueiredo
Interna de Formação Específica de Estomatologia
Serviço de Estomatologia – Hospital de S. José
A iniciativa da publicação de uma Revista Online, de publicação semestral, relatando e
promovendo a atividade de uma especialidade foi, neste Hospital, tomada pelo Serviço de
Medicina Interna. Aplaudimos e reconhecemos-lhe um grande potencial e atrevemo-nos a
(tentar) seguir o seu exemplo.
Por isso, cá está a ESTOMATOLOGIA!

A Estomatologia é uma especialidade hospitalar secular, em funcionamento no CHULC
(antes, Hospitais Civis de Lisboa) desde a sua origem.

Apesar da sua História e do seu papel fundamental na atividade clínica diária do Hospital, a
sua área de atuação e a sua contribuição para o melhor seguimento e tratamento de
doentes de outras especialidades continuam a ser frequentemente desconhecidas pelos
colegas.
Tendo isto em conta, parece-nos oportuno, de grande utilidade e com muito potencial, a
ideia de, através da publicação semestral desta Revista, não só divulgar a atividade da
Estomatologia, mas também dar a conhecer aos colegas todas as potencialidades e
benefícios que podem surgir de um mais frequente e eficiente contacto com a nossa
especialidade, que está sempre disponível para colaborar tendo em vista a melhor
recuperação, tratamento ou seguimento dos nossos doentes.

Em boa verdade, queremos assumir a completa “cidadania hospitalar” que a nossa
Especialidade pode e deve protagonizar no quotidiano clínico, lutando pelo nosso prestígio
profissional e pela completa inserção no meio hospitalar.
Pretendemos pois, contornar as dificuldades que existem atualmente na comunicação e
melhorar a interação entre os Serviços de Estomatologia (Hospital de S. José e Hospital de
D. Estefânia) e os restantes Serviços do nosso Centro Hospitalar, facilitando a criação de
ligações proficientes, em benefício dos nossos doentes e colaborando com os nossos
Colegas.
Pretendemos e comprometemo-nos a divulgar a qualidade científica da atividade da nossa
especialidade, publicando conteúdos relevantes, atualizados e válidos, no âmbito da
atividade hospitalar assistencial e científica da Estomatologia no CHULC, com o fito máximo
de sermos úteis a toda a comunidade hospitalar.
Para iniciar desde já uma fácil ligação, aqui ficam os nossos contactos expeditos
(rec@chlc.min-saude.pt; 218841695). Saibam que, pela REC - Online ou por contacto direto,
a Estomatologia sempre há-de dizer a todos vós: “ – Presente!”
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AS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA
ESTOMATOLOGIA NO CHULC
José Ferrão
Interno de Estomatologia do CHULC
Hospital de S. José
A Estomatologia é a especialidade médica, de diferenciação médico-cirúrgica, que se dedica
à investigação, estudo, diagnóstico, profilaxia e tratamento da patologia que afeta o
sistema estomatognático, integrando-a na patologia sistémica.
Inclui as anomalias do crescimento facial e as dismorfias orofaciais, bem como as alterações
funcionais ou patológicas, orais e maxilares, odontogénicas e não odontogénicas, de origem
inflamatória, infeciosa, traumática, genética ou tumoral.
Abrange as doenças das glândulas salivares e das articulações temporomandibulares (ATM),
bem como a patologia médica e cirúrgica da mucosa oral e demais tecidos que envolvem a
cavidade oral, constituam ou não manifestação de doenças sistémicas e sua iatrogenia.

A nossa atividade está dividida por gabinetes segundo as diferentes áreas de especialização,
nomeadamente, consulta de estomatologia geral, estomatologia pediátrica, dentisteria,
endodontia, ortodontia, periodontologia, prostodontia, distúrbios da ATM, dor oro-facial,
medicina oral, cirurgia oral e, mais recentemente, patologia do sono.

Atividade Assistencial:
Consulta de Apoio à Urgência
Hospital de S. José e Hospital de D. Estefânia: Todos os dias úteis das 8:00 às 20:00
Consulta Externa: Todos os dias úteis das 8:00 às 20:00
Bloco Operatório Central e Unidade de Cirurgia de Ambulatório

No nosso centro hospitalar, distribui a sua atuação no apoio à Urgência, Consulta Externa e
Bloco Operatório. Está dividido em dois polos: Hospital de S. José e Hospital de Dona
Estefânia.
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DOENÇA DE CROHN
Filipa Veiga
Interna de Estomatologia do CHULC
Introdução
A doença de Crohn (DC) é uma doença inflamatória intestinal, caracterizada principalmente
pela inflamação da mucosa intestinal, mas que pode atingir qualquer órgão do sistema
gastrointestinal. A sua fisiopatologia é ainda desconhecida, mas acredita-se que seja
multifatorial, relacionando fatores genéticos, ambientais, bacterianos e autoimunes. A sua
incidência e prevalência têm aumentando a nível mundial.1,2
A doença passa por períodos de agudização e remissão, e as manifestações clinicas podem
ser divididas em intestinais e extraintestinais.2
As manifestações extraintestinais têm uma taxa de prevalência que varia de 16,7% a 40%,
sendo as mais comuns artropatia, manifestações dermatológicas e oculares e doença
hepatobiliar. Outras complicações extraintestinais da DC incluem complicações
tromboembólicas, doenças ósseas, osteonecrose, colelitíase e nefrolitíase.1,3,4,5
A prevalência de manifestações orais varia entre 0,5 a 37% - 50%. Estas manifestações
podem coincidir com ou preceder os sintomas gastrointestinais.1,3,4,6
As manifestações orais podem ser classificadas em lesões específicas e em não específicas.
As lesões orais específicas são menos comuns do que as não específicas.1-6

As lesões específicas são edema da face, edema labial com fissuras verticais dolorosas,
úlceras lineares e profundas, com bordos hipertróficos, mais frequentes no vestíbulo e na
região retromolar; lesões nodulares na mucosa oral com aparência ondulada ou em pedras
da calçada, mais frequentes nas regiões posteriores; mucogengivite; lesões polipoides
principalmente na mucosa jugal e no fundo do vestíbulo; alterações autoimunes das
glândulas salivares minor e obstrução total ou parcial dos ductos parotídeos provocando
xerostomia, fístulas cutâneas, queilite granulomatosa, macroqueilite e úlceras no
palato.1,3,4,6
As lesões não específicas ocorrem devido a inflamação crónica, má absorção e como efeito
adverso de fármacos.3,4
Caracterizam-se como úlceras orais recorrentes, pioestomatite vegetante, queilite angular,
cáries e periodontite, glossite, odinofagia e disfagia, dermatite perioral, gengivite, reações
liquenoides, líquen plano oral, candidíase oral, hiperplasia gengival, papilomatosa da
mucosa oral, linfadenopatia submandibular persistente, abcessos orais recorrentes, halitose
e sabor metálico.3,4,6
Além destas manifestações, doentes com doenças inflamatórias intestinais têm maior risco
de tumores malignos da cavidade oral, especialmente na língua e em mulheres.4
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O diagnóstico da DC requer avaliação clínica, laboratorial, radiológica, endoscópica e
histopatológica. Atualmente, o Gold Standard é a colonoscopia com colheita de biópsias.
A principal característica anatomohistopatológica das lesões orais específicas é a presença
de granulomas não-caseosos, embora não seja patognomónico.3,4,5

Relato do Caso Clínico:

As análises sanguíneas incluem os tradicionais parâmetros inflamatórios não específicos,
como PCR e marcadores serológicos. Atualmente, pANCA- e ASCA+ são os mais específicos
para o diagnóstico e prognóstico dos doentes com DC.7 Outros marcadores não invasivos
úteis no diagnóstico da DC são os marcadores fecais, que indicam atividade inflamatória
intestinal, como a calprotectina fecal.2

Doente com antecedentes de doença de Crohn, diagnosticada há aproximadamente 6 anos
e atualmente em fase de remissão, perturbação obsessivo-compulsiva e síndrome
depressiva. Medicada com fluvoxamina, clomipramina, pregabalina, aripiprazol, alprazolam
e infliximab endovenoso, de 6 em 6 semanas. Acrescenta que previamente tinha sido
também prescrito ácido fólico, no entanto nunca realizou o tratamento.

O diagnóstico diferencial de lesões específicas deve ser feito com síndromes com múltiplos
edemas de mucosas como síndrome de Cowden, neoplasia endócrina múltipla (NEM 2B/III),
neurofibromatose e granulomatose orofacial idiopática.4

Relata aparecimento de edema cervical e labial e lesões eritematosas no lábio inferior e nas
comissuras labiais que evoluíam para úlceras, com cerca de 3 meses de evolução. Refere
também dificuldade na abertura ocular devido a supuração purulenta, com alívio parcial
com lavagens com soro fisiológico. Nega história de alergias. Refere alteração da medicação
habitual há 4 meses, quando foi suspensa a azatioprina, que fazia desde há cerca de 4 anos.

Na presença de granulomas na análise histopatológica, deve ser investigada a possibilidade
de reação a corpo estranho, reação alérgica a canela e benzoato, granulomatose orofacial
idiopática ou doenças sistémicas como infeções fúngicas, infeções por micobactérias,
sarcoidose e sífilis terciária.4
O objetivo do tratamento de lesões orais é reduzir a dor, acelerar a cicatrização das lesões e
prevenir infeções secundárias. Desta forma, não existem protocolos nem tratamentos
específicos para a DC oral. Na maioria dos doentes, a remissão clínica da DC está associada
à cura das manifestações orais.4

Doente género feminino, 28 anos, referenciada à consulta de Estomatologia do nosso
Centro Hospitalar para “despiste de lesões granulomatosas orais associadas a DC”.

À observação apresentava um exuberante edema labial com fissuras bilaterais dolorosas e
descamação, mais exuberante no lábio superior, e sinais de queilite angular (figuras 1 e 2).
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Figura 1: Edema do lábio superior com
lesões descamativas e queilite angular.
Lesões na base nasal direita

A nível intraoral não foram observadas lesões. Apresentava também eritema e crostas
amareladas na base nasal direita (figura 1) e hiperemia conjuntival associada a supuração
mucopurulenta.
Foi medicada com pomada de betametasona + ácido fusídico, 4 vezes por dia e com
pomada de ácido hialurónico em SOS. Referenciou-se à Urgência de Oftalmologia, onde
teve alta medicada para conjuntivite vírica.
Após 15 dias a doente foi reavaliada em consulta. Referiu melhoria de toda a
sintomatologia e apresentava apenas um ligeiro eritema na base nasal direita e sinais de
desidratação labial (figura 3).
Figura 3: Eritema da base nasal direita.
Lábio superior com sinais de
desidratação

Figura 2: Queilite angular

Teve alta com indicação para manter seguimento na consulta de Gastroenterologia.
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Discussão e Conclusões:

Referências:

No caso descrito, a doente apresentava manifestações orais da DC, observando-se lesões
específicas (o edema labial) e lesões inespecíficas como a queilite angular. É difícil definir a
causa destas lesões uma vez que a doente se encontra em tratamento de manutenção da
remissão de DC, sem clínica intestinal nem alterações imagiológicas e laboratoriais recentes.
No entanto, a alteração da medicação, com a inibição do efeito imunossupressor da
azatioprina, previamente ao início dos sintomas poderia ser um possível fator
desencadeante.
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Seria contudo também relevante descartar défices nutricionais e reforçar a importância da
suplementação nutricional, nomeadamente do ácido fólico no tratamento e prevenção de
queilite angular.
Doentes com DC devem ter um seguimento frequente no rastreio de lesões orais. Tanto a
própria doença como as complicações secundárias à má absorção ou à medicação, pelo seu
efeito tóxico ou imunossupressor podem provocar lesões orofaciais pouco percetíveis,
inespecíficas e até mesmo subdiagnosticadas. Estas lesões podem também ser um sinal
precoce de exacerbação da doença, exigindo uma avaliação e orientação terapêutica,
principalmente pelo estomatologista e gastroenterologista.
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DENTES VERDES - A PROPÓSITO DE 3 CASOS CLÍNICOS

CASOS CLÍNICOS

Yashad Mussá
Assistente Hospitalar no Serviço de Estomatologia do CHULC
(Apresentado na forma de poster no III Congresso Nacional de Estomatologia da AMEP)

Introdução

Relato dos casos clínicos

A pigmentação intrínseca verde dos dentes é uma condição rara, secundária à
exposição durante os primeiros meses de vida a elevadas concentrações de bilirrubina.
A causa mais comum é a atrésia das vias biliares. Outras causas incluem processos
hemolíticos e colestase associada a sépsis.
O tratamento é estético e restaurador.

Caso I: Menino de 7 anos, raça negra, com antecedentes patológicos de atresia das vias
biliares e cirrose hepática com necessidade de transplante hepático aos 3 anos;
pigmentação esverdeada generalizada, atrição, focos de displasia do esmalte, múltiplas
cáries e mau controlo de placa (figuras 1, 2 e 3).

Figuras 1, 2 e 3 – Atingimento de toda a dentição decídua, primeiros molares e incisivos centrais inferiores definitivos

REVISTA DE ESTOMATOLOGIA DO CHULC - ONLINE

15

CASOS CLÍNICOS

Caso II: Menina de 9 anos, raça negra, com antecedentes patológicos de atrésia das
vias biliares, cirrose hepática e transplante hepático aos 2 anos; pigmentação dentária
esverdeada, displasia do esmalte e múltiplas cáries (figuras 4 e 5).

Figuras 4 e 5 – Atingimento de toda a dentição decídua

Caso III: Menina de 6 anos, raça negra, com antecedentes de atrésia biliar,
cirrose hepática e transplante hepático aos 2 anos; pigmentação esverdeada
mais marcada nas coroas dos incisivos centrais superiores.

Figura 6 – Atingimento das coroas dos incisivos
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Referências:

Nos 3 casos não se observaram alterações nos tecidos moles.
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Hyperbilirubinemia Caused by Biliary Atresia: Review and Case Report. J Clin Pediatr Dent. 2010
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Discussão e Conclusões
Descrevemos 3 casos de dentes esverdeados secundários a atrésia das vias biliares,
corroborando a literatura internacional. Esta pigmentação, variável do verde ao amarelo, é
causada pelo depósito de pigmento na dentina, resultante da degradação da bilirrubina.
A hipoplasia do esmalte, relacionada com alterações sistémicas, associada ao mau controlo
de placa bacteriana resultam no aumento da incidência de cáries.
O tratamento consiste na manutenção de dentição saudável e restauração estética quando
a inserção psicossocial o recomendar.

2.Berbério G. S. et all, Green Teeth Related to Bilirubin Levels, acta Stomatologica Croatia, case
report, 2018.
3.Do Valle, I. B. et all, Green Teeth in the Primary and Permanent Dentition, review and case report,
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5.Carrillo A, Rezende KM, de Carrillo SR, Arana-Chavez VE, Bonecker M. Hyperbilirubinemia and
intrinsic pigmentation in primary teeth: a case report and histological findings. Pediatr Dev Pathol.
2011 Mar-Apr;14(2):155-6.
1.Range H, Camy S, Cohen J, Colon P, Bouchard P. Dental treatment of an adult patient with a history
of biliary atresia. Quintessence International. Quintessence Int. 2012 Apr;43(4):337-41.
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IMPORTÂNCIA DA ABORDAGEM DE ÚLCERAS ORAIS

CASOS CLÍNICOS

Paula Maria Leite
Interna de Estomatologia no CHULC
Introdução

Relato de caso clínico

As úlceras orais são lesões definidas pela perda de tecido epitelial na cavidade oral e têm
elevada prevalência na mucosa oral, sendo as lesões mais comuns de tecido mole da
cavidade oral.

Homem de 43 anos, com antecedentes de doença arterial periférica, importantes hábitos
tabágicos e etanólicos e comportamentos sexuais de risco, recorre à urgência deste Hospital
por lesões ulcerativas no palato.

Apesar de a sua apresentação clínica ser muitas vezes similar, estas possuem uma etiologia
muito variada. Na maioria dos casos, as úlceras orais são resultado de traumatismos, mas
também podem ter origem iatrogénica ou ser manifestações orais de patologias sistémicas
como infeções virais ou bacterianas, doenças mucocutâneas ou mesmo doenças
neoplásicas.

As lesões eram dolorosas, de crescimento progressivo e com cerca um mês de evolução. Há
história de extração dentária recente na área de uma das lesões.
Ao exame objetivo, o doente apresentava adenomegalias cervicais bilaterais palpáveis, era
edêntulo parcial em ambas as arcadas, com raízes retidas, múltiplas cáries, placa bacteriana,
cálculo dentário e doença periodontal avançada.
Foram observadas duas lesões ulceradas com exposição óssea, uma desde o rebordo alveolar
da região pré-molar do primeiro quadrante até à linha média do palato (figura 1) e outra na
região pré-molar do segundo quadrante (figura 2).

Tendo em conta a enorme variedade etiológica das úlceras orais, torna-se evidente a
necessidade de realizar um estudo detalhado deste tipo de lesão, de modo a esclarecer a
causa e optar pelo tratamento mais adequado, mas também para descartar doenças com
prognóstico mais reservado, ou pelo menos fazer o seu diagnóstico o mais precocemente
possível.

De seguida, apresenta-se um caso clínico de lesões ulcerativas no palato.

Figura 1: Lesão ulcerada na região do primeiro
quadrante.
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Figura 2: Lesão ulcerada na região do
segundo quadrante.
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Quanto aos métodos complementares de diagnóstico, o doente realizou um estudo
analítico extenso de onde se destacou a presença de anticorpos anti-HIV1 positivos, com
elevada carga viral, uma ortopantomografia (figura 3) que confirmou os achados do exame
objetivo, e ainda o teste IGRA por suspeita de tuberculose, que foi negativo.
Tendo em conta estes resultados, iniciou-se terapia antirretroviral e antibioterapia dupla
empírica com Amoxicilina + Ácido Clavulânico e Metronidazol, por suspeita de estomatite
necrosante associada a infeção por VIH.

Figura 3: Ortopantomografia

O doente fez também TC da face (figura 4) que descreveu no primeiro quadrante “ulceração do
palato duro consequente a osteíte” não descartando “lesão neoplásica da mucosa, ulcerada,
com exposição óssea”.
No segundo quadrante foi descrito “espessamento mucoso, com alterações líticas ósseas
subjacentes”. A TC refere ainda “múltiplas formações ganglionares cervicais, bilateralmente”,
“periodontite generalizada” e “sinusopatia maxilar”.

Figura 4: TC da face, cortes axial, sagital e coronal.
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Optou-se por realizar uma biópsia incisional das lesões, tendo sido removidos três
fragmentos (locais indicados na figura 5) cujas histologias foram “granuloma de corpo
estranho”, “fragmento de bordo de úlcera sem tecido de neoplasia” e ” fragmento de osso
sem alterações com significado patológico” respetivamente, tendo sido descartado lesão
maligna.

Figura 6: A: antes da remoção do fragmento ósseo; B: fragmento ósseo removido; C:
depois da remoção do fragmento ósseo.

À sexta semana de reavaliação houve uma melhoria significativa de ambas as lesões (figura 7).

Figura 5: Locais da biópsia incisional

O doente teve alta para o domicílio e manteve antibioterapia dupla durante duas semanas.
À terceira semana de reavaliação, o doente apresentou sequestro ósseo no primeiro
quadrante, tendo sido feita a sua remoção (figura 6).
A histologia do fragmento foi de “osteomielite em rebordo alveolar dentário”, não se
identificando neoplasia maligna.

Figura 7: Reavaliação às seis semanas.
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Por fim, na reavaliação às dezoito semanas, o doente apresentou resolução
completa das lesões (figura 8).

Discussão e Conclusões
Tal como discutido inicialmente, o esclarecimento da etiologia neste tipo de lesões é crucial
para um correto tratamento.
Neste caso clinico em particular, a etiologia das lesões não era clara apenas pela anamnese,
e o exame objetivo, exames laboratoriais e imagiológicos realizados não foram conclusivos.
Tendo em conta os antecedentes já conhecidos bem como os descobertos nesta
investigação, colocaram-se diferentes hipóteses diagnósticas, entre as quais estomatite
necrosante, linfoma e carcinoma pavimento-celular.
Uma correta e minuciosa investigação analítica e histológica foram fundamentais para a
exclusão de patologias de prognóstico mais reservado, nomeadamente doenças
neoplásicas, e permitiram o diagnóstico de estomatite necrosante.

Figura 8: Reavaliação às dezoito semanas.

Referências:
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MEDIASTINITE NECROTIZANTE DESCENDENTE:
RELATO DE CASO CLÍNICO DE INFEÇÃO
ODONTOGÉNICA SEVERA
Catarina Machado Ferreira
Interna de Estomatologia – CHULC

Descrição do caso clínico
Homem, 44 anos, caucasiano, sem antecedentes pessoais de relevo, mas com hábitos
tabágicos significativos, apresentou-se no serviço de urgência do nosso hospital com
queixas de odinofagia e dispneia com três dias de evolução.

Introdução
A mediastinite necrotizante descendente (MND) é uma complicação rara de infeção
odontogénica, representando uma forma agressiva de mediastinite. Nesta patologia, a
infeção dissemina para o mediastino através da fáscia cervical. Quando a MND está
presente, o risco de desenvolver choque sético aumenta consideravelmente. Apesar de
todos os avanços atuais nas áreas da antibioterapia, imagem de diagnóstico e abordagem
cirúrgica, a taxa de mortalidade, nestes casos, mantém-se alta (20-40%).
No presente resumo, apresentamos um caso raro de infeção dos tecidos moles profundos
da região cervical e MND, como complicação de uma infeção odontogénica a Streptococcus
constellatus, tratado com sucesso no nosso hospital.

Ao exame objetivo, apresentava-se consciente, colaborante, taquicárdico e febril com uma
tumefação submandibular direita, com eritema cutâneo. Ao toque, a tumefação
apresentava-se quente e sem flutuação. Analiticamente, destacavam-se acidose respiratória
e proteína C reativa significativamente aumentada (389 mg/L).
A tomografia computorizada (TC) cervical e torácica revelou coleções abecedadas nos
espaços submandibular direito, retrofaríngeo e paratraqueais superiores, com abaulamento
da parede posterior da traqueia (figura 1).
Entubado nasotraquealmente com apoio de fibroscopia, e sedado para manutenção da via
aérea, foi admitido no bloco operatório para cervicotomia e drenagem de coleções
abecedadas, pela equipa de Otorrinolaringologia, com colheita de amostras
intraoperatórias de exsudado purulento para estudo microbiológico.
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No pós-operatório, internado em cuidados intensivos com apoio ventilatório mecânico,
iniciou
empiricamente
antibioterapia
endovenosa
com
clindamicina
e
piperacilina/tazobactam. Ao terceiro dia de internamento, apresentava agravamento clínico
com disfunção multiorgânica, compatível com quadro de choque sético.

Imagiologicamente, mantinha coleção retrofaríngea de C1 a C5 e derrame pleural bilateral
de novo, com atelectasia pulmonar direita e adenopatias mediastínicas, pelo que foi
necessária colocação de dreno torácico direito para drenagem, tendo sido realizada nova
colheita de exsudado purulento.
Ao quinto dia, ambas as amostras revelaram isolamento de Streptococcus constellatus, com
sensibilidade à clindamicina. Uroculturas e hemoculturas apresentaram-se estéreis. Durante
o internamento em cuidados intensivos, foram necessárias mais duas intervenções de
desbridamento cirúrgico. Ao décimo primeiro dia, apresentava ao controlo imagiológico,
extensão mediastínica de coleção abecedada e empiema direitos (fig. 2), pelo que foi
submetido a toracotomia direita com desbridamento cirúrgico, pela equipa de Cirurgia
Cardiotorácica.

O doente apresentou melhoria do quadro clínico nos dias subsequentes, tendo sido
extubado ao vigésimo sétimo dia, altura em que foi avaliado por Estomatologia.
Ao exame intraoral apresentava como foco infecioso mais provável, terceiro molar direito
incluso em mandibula de resto edêntula, e ao nível da maxila dentes 16 e 27 com cáries
profundas, achados estes confirmados em ortopantomografia (figura 3).
Procedeu-se à extração dos dentes mencionados, tendo o quadro clínico evoluído
favoravelmente nos dias seguintes. Controlo imagiológico posterior às extrações revelou
melhoria, sem descrição de novas coleções (figuras 4 e 5).
Ao quadragésimo oitavo dia, o doente teve alta hospitalar.

Após o isolamento, em cultura, de microrganismo comensal da flora oral e exclusão de
outras causas, foi admitida mediastinite necrotizante descendente com ponto de partida
em infeção odontogénica.
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Figura 1. Corte axial cervical de TC, à
apresentação. Visível coleção abecedada
submandibular direita, com extensão aos
espaços retrofaríngeos e paratraqueais, com
adenopatias cervicais difusas e abaulamento
da parede posterior da traqueia.
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Figura 2. Corte axial torácico de TC, ao
décimo primeiro dia de internamento. É
possível observar mediastinite com coleção
líquida e bolhas gasosas e derrame pleural
bilateral.

Figura 3. Ortopantomografia.
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Figura 4 e 5. Cortes axiais de TC à data da alta hospitalar,
com melhoria radiológica.
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Discussão e conclusões
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As infeções odontogénicas podem complicar com choque sético e MND, situações com alto
risco de mortalidade. O reconhecimento de uma infeção odontogénica grave e a sua
abordagem rápida são necessários para reduzir a mortalidade e morbilidade desta
patologia.
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SÍNDROME DE ARDOR BUCAL
José Ferrão
Interno de Estomatologia do CHULC

A Síndrome de Ardor Bucal (glossodinia, glossopirose, estomatodínia e estomatopirose) é
uma condição crónica e idiopática de dor orofacial caracterizada pela contínua sensação de
ardor, tipicamente envolvendo a língua (+ nos 2/3 anteriores), com ou sem extensão para
os lábios e mucosa oral e sem evidência objetiva de patologia.
Classicamente, é acompanhado por alterações do paladar (disgeusia, parageusia) e
xerostomia subjetiva. Por definição, não ocorrem alterações macroscópicas da mucosa oral.
A prevalência é de aproximadamente 4%. As mulheres têm uma probabilidade 3-7 vezes
maior do que os homens, principalmente no período peri ou pós-menopausa. Nenhuma
predileção racial ou étnica foi relatada.
É um diagnóstico de exclusão. Não há nenhum critério de diagnóstico (exames laboratoriais,
estudos de imagem, etc.) que diagnostique ou exclua esta síndrome.
Para o seu diagnóstico a International Headache Society definiu os seguintes critérios
(tabela 1):

A. Dor oral1 de acordo com os critérios B e C
B. Superior a 2 horas/dia e por mais de 3 meses
C. Dor com as seguintes características:
1. Tipo ardor2
2. Sentida superficialmente na mucosa oral
D. Mucosa oral sem alterações com exame clínico e teste sensitivo normal
E. Não é explicado por mais nenhum diagnóstico International Classification of Headache
Disorders.

Notas:
1 Usualmente é bilateral; mais comum na ponta da língua
2 Intensidade da dor variável
Tabela 1: Critérios de Diagnóstico da SAB, segundo a International Headache Society
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Podemos classificar a SAB de acordo com a etiologia em SAB primária (ou idiopática) ou SAB secundária quando tem uma causa identificável (Tabela 2):

Infeções:
Fúngicas
Bacterianas
Virais
Distúrbios das glândulas salivares:
Hipossialia
Disfunção
Irritantes:
Prótese mal-adaptada
Irritantes físicos ou químicos

Lesões orais:
Estomatite aftosa recorrente
Glossite migratória
Líquen plano erosivo
Penfigoide membranoso
Pênfigo
Distúrbios endócrinos:
Diabetes mellitus
Doença tiroideia
Outros distúrbios hormonais
Défices de:
Vitamina B12
Folato
Ferro
Zinco

Doença sistémica:
Síndrome de Sjogren
Refluxo gastroesofágico
Neuropatia periférica
Outras doenças auto-imunes

Medicação:
Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina
Antagonista do Recetor de Angiotensina
Fatores Psicológicos:
Ansiedade
Depressão
Distúrbio da personalidade
Fobia a carcinoma

Tabela 2: Classificação da SAB segundo a etiologia
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Após o diagnóstico de SAB secundária, deverá ser tratada a causa subjacente com vista a
eliminação dos sintomas orais.
No entanto, o tratamento da SAB primária é mais complexo e desafiante. Ainda sem
guidelines, estudos retrospetivos apontam para uma intervenção farmacológica e não
farmacológica.

Assim, a primeira etapa de intervenção terapêutica passa por explicar o carácter benigno e
crónico da doença, tranquilizando o doente e desmistificando fobias.
Com vista a reduzir o sintoma mais comum – xerostomia – poderão ser prescritos
substitutos ou estimulantes salivares.
Estudos recentes apontam o ácido alfa-lipoico como primeira linha para o tratamento da
SAB primária. É um antioxidante e neuroprotetor que atua como estimulador da produção
de fatores de crescimento neuronais, usado também na polineuropatia diabética.
Podemos ainda recorrer ao clonazepam, tópico ou sistémico, com progressão gradual na
dose terapêutica. Se ineficaz, antiepiléticos como a gabapentina ou pregabalina também
estão indicados nesta síndrome, no entanto, com maiores efeitos adversos.
Para doentes selecionados, foi demonstrado que a psicoterapia de grupo e a terapia
cognitivo-comportamental reduzem a intensidade da dor na maioria dos doentes quando
implementadas uma vez por semana durante 3 a 4 meses.

Referências:
1.

Antonia Teruel, Burning mouth syndrome: a review of etiology, diagnosis, and
management, General Dentistery March/April 2019.

1.

Yohanan Kim, A pragmatic evidence-based clinical management algorithm for burning
mouth syndrome, J Clin Exp Dent. 2018;10(4):e321-6.

2.

Anura Ariyawardana, World Workshop on Oral Medicine VII: Burning mouth syndrome: A
systematic review of disease definitions and diagnostic criteria utilized in randomized
clinical trials, Oral Diseases. 2019;25(Suppl. 1):141–156.

3.

Trang T. H. Tu, Current management strategies for the pain of elderly patients with
burning mouth syndrome: a critical review, BioPsychoSocial Medicine (2019) 13:1

4.

Francisco-Javier Silvestre, Application of a capsaicin rinse in the treatment of burning
mouth syndrome, Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2012 Jan 1;17 (1):e1-4.

5.

Amos K., Combined Topical and Systemic Clonazepam Therapy for the Management of
Burning Mouth Syndrome: A Retrospective Pilot Study, Journal of orofacial pain · March
2011
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PROPOSTA DE PROTOCOLO:
RECOMENDAÇÕES PARA CUIDADOS DE
HIGIENE ORAL EM INTERNAMENTO

NORMAS OU PROTOCOLOS
DE ATUAÇÃO CLÍNICA

Francisco Proença e Luísa Figueiredo
Diretor do Serviço de Estomatologia do CHULC /
Interna do Serviço de Estomatologia do CHULC
A correlação entre as doenças da cavidade oral e a saúde sistémica geral é complexa e
multifacetada, e são conhecidos a associação e o impacto que a saúde oral, ou a sua
ausência, podem ter a nível sistémico.

O DOENTE INTERNADO
Um doente internado numa unidade hospitalar é, tendencialmente, um doente
imunodeprimido ou mais suscetível a patologias e complicações, tanto orais como
sistémicas (ou orais com repercussões sistémicas).
Os cuidados de saúde oral em doentes internados têm demonstrado reduzir a colonização
da cavidade oral e do trato orofaríngeo, tendo um efeito positivo na diminuição da
incidência de pneumonia associada à ventilação, na diminuição da necessidade de
antibioterapia não profilática, na diminuição do tempo de internamento, na prevenção da
própria patologia oral e, ainda, na diminuição da taxa de mortalidade em internamento (1,3).
Naturalmente, o nível de dependência dos nossos doentes é diferente (doentes totalmente
dependentes, parcialmente dependentes, autossuficientes), sendo, no entanto, necessário,
assegurar que todos têm acesso a cuidados de qualidade no que diz respeito à higiene oral.

MICROBIOTA ORAL E PLACA BACTERIANA
A flora oral de uma pessoa saudável ronda as 350 espécies de microrganismos, na sua
maioria Gram +. Após o internamento, essa flora tende a alterar-se no espaço de 48 horas,
tornando-se uma flora mais propensa a provocar infeções nosocomiais e com predomínio
de Gram – (2,3). Concomitantemente, a condição sistémica do doente pode comprometer a
sua saúde oral: doenças cardiovasculares, doenças pulmonares crónicas, acidentes
vasculares cerebrais, infeções, mal nutrição e imunodepressão, podem desencadear o
desenvolvimento de úlceras orais e colónias orofaríngeas (4).
Os doentes internados em UCI com intubação endotraqueal são doentes mais suscetíveis a
infeções respiratórias causadas pela inibição do reflexo da tosse, o que diminui a eliminação
das secreções brônquicas, permitindo a sua acumulação (5). Adicionalmente, o tubo
endotraqueal constitui uma barreira mecânica que limita o acesso à cavidade oral,
dificultando a realização de uma adequada higiene oral. A diminuição do fluxo salivar e a
xerostomia, o impedimento da deglutição, a imunossupressão, a doença de base, isolados
ou associados a uma má higiene oral, são fatores que potenciam a colonização da mucosa
oral e orofaringe por bactérias Gram - (aeróbios e anaeróbios facultativos) patogénicas (6).
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Por todo o exposto, é fundamental o controlo mecânico (idealmente) ou químico da placa
bacteriana, como forma de evitar um maior risco de complicações locais e sistémicas (7).
A atuação dos profissionais de saúde envolvidos deverá ter como meta a obtenção ou
manutenção de um estado de saúde oral do doente internado, sendo necessária a
prevenção e o tratamento de patologias como a cárie dentária (eliminação de focos
séticos), a doença periodontal, as estomatites ou qualquer outra patologia do foro oral, que
sético deve ser feita em colaboração com os Serviços de Estomatologia dos Hospitais.

OBJETIVOS DO PROTOCOLO
Existem diversos protocolos de atuação publicados no sentido de orientar as equipas de
enfermagem, mais frequentemente responsáveis pelos cuidados de saúde oral destes
doentes, sendo, contudo, ainda limitada a sua aplicação: há exemplos de insuficiente
formação dos profissionais neste sentido e as ferramentas utilizadas são desadequadas,
desatualizadas e com pouca evidência científica; além disso, a sobrecarga laboral dos
enfermeiros responsáveis pelo cuidado e gestão dos internamentos pode levar a que a
higiene oral não seja uma prioridade absoluta.
É no sentido de melhorar e otimizar os cuidados de higiene oral dos doentes internados que
escrevemos, sugerimos e propomos protocolo.
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Esta proposta de protocolo resulta da análise de diversos protocolos em utilização noutras
instituições (referências bibliográficas 3, 9, 10, 12, 13), de estudos de revisão de bibliografia
(11) e da nossa experiência e prática clínica diária.

1. MATERIAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Luvas descartáveis;
Óculos de proteção/viseira;
Máscara;
Papel toalha;
Taça metálica com formato de rim;
Espátula de madeira descartável;
Escova de dentes;
Antissético oral (Digluconato de Clorohexidina a 0,2%, solução oral sem álcool1,
antimicrobiano disponível na Farmácia do CHULC na apresentação: PARODONTAX, colutório
extra 0.2%, 300mL – (não usar Tantum Verde (benzidamina) para este propósito!);

• Antissético oral (Digluconato de Clorohexidina a 0,2%, em gel;
• Pasta dentífrica com 1000-1500 ppm de flúor, não abrasiva (para doentes conscientes)
(pasta fluoretada promove a remineralização dentária do esmalte);
• Fio interdentário (uso de fio dentário ou escovilhões que permitem remover a placa
bacteriana nas zonas interdentárias);
• Compressas;
• Lubrificante para os lábios (à base de água – não usar glicerina ou vaselina, ou outros
produtos à base de gordura, nos doentes em oxigenoterapia2);
• Aspirador.
1A

clorohexidina é considerada o antissético mais eficaz no controlo da placa bacteriana. Apresenta
amplo espectro antibacteriano, contra bactérias Gram + e Gram –, e tem atividade antifúngica.
Previne a formação de placa bacteriana e a recolonização bacteriana nas superfícies dentárias
higienizadas e, consequentemente, o desenvolvimento da gengivite. A utilização bidiária de
clorohexidina mostrou eficácia na redução da incidência de pneumonia em doentes internados em
UCI.
2 Uma vez que estes produtos quando aplicados nos lábios dos doentes em oxigenoterapia fazem
combustão, podendo provocar queimaduras de 1º grau.
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2. EQUIPAS RESPONSÁVEIS

3 . “TO DO LIST”

• Equipas de Enfermagem, idealmente com formação para executar Higiene Oral
(aplicação do protocolo proposto)
• Serviço de Estomatologia

Os microrganismos patogénicos presentes no ambiente hospitalar podem colonizar as
superfícies dos dentes, da mucosa oral e das próteses dos doentes internados (8).
A British Dental Association recomenda a realização de cuidados de higiene oral pelo menos
duas vezes ao dia, de forma a prevenir a cárie dentária e as doenças periodontais (7, 9).
Os procedimentos de higiene oral recomendados para doentes internados, de uma maneira
geral, incluem (10, 11):
• Manutenção da mucosa oral hidratada;
• Hidratação dos lábios;
• Realização da escovagem dentária;
• Utilização do fio interdentário ou escovilhão;
• Higienização das próteses;
• Realização de bochechos com colutório antibacteriano fluoretado após as refeições, de
forma a remover os restos alimentares;
• Boa adaptação das próteses.
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4. RECOMENDAÇÕES BÁSICAS – PREPARAÇÃO DO DOENTE E DO AMBIENTE
•
•
•
•
•
•

•
•

Avaliar capacidade/limitações do doente para realizar os procedimentos;
Organizar o material necessário;
Lavar as mãos;
Adotar todas as medidas de proteção recomendadas à categoria de isolamento
(se for o caso);
Colocar os EPI adequados (luvas, máscara e óculos ou viseira);
Elevar a cabeceira do doente entre 30o e 45o (se a sua condição sistémica o
permitir);
Cobrir o tórax do paciente com “papel toalha” ou babete;
Avaliar a presença de patologia oral (cáries, mobilidades dentárias, hemorragia
gengival, úlceras orais, dentes fraturados, raízes retidas, estomatite protética,
queilite angular ou candidíase oral, etc.).

 A equipa de Estomatologia deve estar disponível
para colaborar e auxiliar as equipas de enfermagem
dos internamentos do Centro Hospitalar.
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DOENTES EM CONDIÇÕES DE REALIZAR O PROCEDIMENTO SEM AUXÍLIO

DOENTES CONSCIENTES E ORIENTADOS COM NECESSIDADE DE AUXÍLIO

• Explicar o procedimento, objetivo e benefícios;
• Promover a utilização do fio interdentário ou do escovilhão antes da escovagem;
• Orientar o doente durante a escovagem (avaliar se sabe fazer na 1ª vez, rever
ocasionalmente);
• Colocar pasta dentífrica apropriada, em pequena quantidade, na escova;
• Higienização do dorso da língua;
• Oferecer taça metálica para eliminar os resíduos (preferencialmente o doente não deve
passar a boca por água após a escovagem, para manter o flúor nos dentes);
• Disponibilizar folheto “Cuidados Para Uma Boa Saúde Oral”.

• Explicar o procedimento, objetivo e benefícios;
• Adotar as precauções padronizadas (ver “4. Recomendações Básicas – Preparação do
doente e do ambiente”);
• Passar fio interdentário ou escovilhão nos espaços interdentários;
• Utilizar pasta dentífrica apropriada, em pequena quantidade;
• Escovagem com Técnica de Bass Modificada:
• Colocar a escova num ângulo de 45° em relação à linha da gengiva;
• Escovar, com movimentos rotatórios, da margem gengival para a superfície dos
dentes, as faces vestibulares, e faces linguais ou palatinas de todos os dentes;
• Escovar, em sentido horizontal, as faces oclusais (superfícies mastigatórias);
• Fazer a limpeza do dorso da língua com uma compressa humedecida em soro fisiológico
ou em clorohexidina, com movimento desde a região posterior em direção à região
anterior ou utilizar raspador lingual de plástico;
• Oferecer taça metálica para eliminar os resíduos (preferencialmente o doente não deve
passar a boca por água após a escovagem, para manter o flúor nos dentes);
• Avaliar necessidade de aspiração durante a escovagem.

Estes doentes devem ser incentivados a realizar a sua própria higiene oral, não só para
manterem a sua autonomia, mas também para agilizar o funcionamento dos Serviços, e
evitar a sobrecarga adicional das equipas de enfermagem. O Centro Hospitalar deve
providenciar o material necessário para a realização de higiene oral, caso o doente dele não
disponha.
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DOENTES DEPENDENTES E NÃO COLABORANTES
A escovagem mecânica dentária bidiária, com escova embebida em clorohexidina (em
solução ou em gel) deve ser o método de eleição na higiene oral.

Se o doente não consegue manter a boca aberta, ou há mesmo o risco de morder, pode ser
utilizada uma espátula de madeira com uma compressa na ponta, colocada na vertical
entre as cúspides dos molares, de modo a manter a abertura da boca.
Pode ser necessária a contenção física do doente.

• Adotar as precauções padronizadas (ver “4. Recomendações Básicas – Preparação do
doente e do ambiente”);
• Escovagem mecânica dos dentes com uma escova descartável (cabeça pequena e
macia), humedecida em solução ou em gel de clorohexidina, que permite limpeza e
desorganização da placa bacteriana acumulada;
• Fazer movimentos a partir da margem gengival em direção às superfícies dentárias
vestibulares e em seguida realizar esse movimento nas faces linguais ou palatinas de
todos os dentes;
• Realizar a limpeza das superfícies oclusais com movimentos no sentido postero-anterior;
• Higienizar o dorso da língua, o palato e a mucosa jugal (cavidade interna da bochecha)
(utilizar uma compressa embebida em clorohexidina);
• Hidratar os lábios do doente (para prevenir a desidratação e consequentemente o
aparecimento de fissuras ou outras lesões).

DOENTES INCONSCIENTES
A escovagem mecânica dentária bidiária, com escova embebida em clorohexidina, deve ser
o método de eleição na higiene oral, exceto se o doente tem risco de hemorragia ou risco
de aspiração.
• Adotar as precauções padronizadas (ver “4. Recomendações Básicas – Preparação do
doente e do ambiente”);
• Antes da escovagem:
• Lateralizar a cabeça do doente (não realizar este passo em doentes com lesão
cervical) ou colocar o doente em posição de decúbito lateral (se a condição
sistémica do doente o permitir), de forma a evitar a aspiração de secreções;
• Verificar o cuff da cânula endotraqueal ou da traqueostomia e fazer aspiração
das secreções acima deste;
• Aproximar a taça metálica da boca do paciente;
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• Escovagem mecânica dos dentes com uma escova descartável (cabeça pequena e
macia), humedecida previamente em solução ou em gel de clorohexidina, que permite
limpeza e desorganização da placa bacteriana acumulada (não utilizar pasta dentífrica
nestes doentes!);
 Na impossibilidade de executar a higiene oral com escovas de uso único, utiliza-se
espátula de madeira descartável, coberta na ponta com uma compressa, que deve
ser embebida em clorohexidina;
• Fazer movimentos a partir da margem gengival em direção às superfícies dentárias
vestibulares e em seguida realizar esse movimento nas faces linguais ou palatinas de
todos os dentes;
• Realizar a limpeza das superfícies oclusais com movimentos no sentido postero-anterior;
• Higienizar o dorso da língua, o palato e a mucosa jugal (cavidade interna da bochecha)
(utilizar uma compressa embebida em clorohexidina);
• Usar aspirador durante estes procedimentos, para evitar aspiração dos resíduos;
• Não deixar líquidos residuais na cavidade oral. Verificar novamente o cuff da cânula
endotraqueal ou de traqueostomia e fazer aspiração da secreção acima deste;
• Hidratar os lábios do doente (para prevenir a desidratação e consequentemente o
aparecimento de fissuras ou outras lesões).

APÓS OS PROCEDIMENTOS (EM TODOS OS DOENTES):
•
•
•
•

Colocar novamente o doente numa posição confortável e segura;
Recolher todo o material, descartar os resíduos e o material nos recipientes adequados;
Retirar os EPI;
As próteses dentárias devem ser higienizadas3 e recolocadas na boca do doente
consciente e orientado.

3

As próteses dentárias deverão ser higienizadas através de métodos mecânicos, como o uso de uma
escova dentária ou de uma escova das unhas, dispositivos ultrassónicos ou através de métodos
químicos, usando peróxido de hidrogénio, hipoclorito de sódio, ácidos desinfetantes ou agentes
enzimáticos.
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OBSERVAÇÕES GERAIS:
Solicitar a avaliação por parte da Estomatologia nas seguintes situações: dentes com
mobilidade, lesões da mucosa oral, hemorragia, queixas de odontalgia, aumento do volume
gengival.
Também é fundamental a observação e intervenção por parte da Estomatologia em
doentes que aguardam cirurgia cardíaca, cirurgia vascular, transplante, ou que vão iniciar
tratamentos com bifosfonatos, de quimioterapia ou radioterapia.

POTENCIAIS BENEFÍCIOS DA APLICAÇÃO DESTE PROTOCOLO
•
•
•
•
•

Padronizar os procedimentos para a higienização oral no universo do CHULC;
Educação do doente para a prática da higiene oral;
Melhoria do bem-estar do doente;
Manutenção ou obtenção de saúde oral no internamento;
Controlar o índice de placa bacteriana, evitando complicações e a formação de cálculo
dentário;
• Reduzir a colonização da orofaringe por microrganismos patogénicos, provenientes da
boca;

•
•
•
•
•
•

Evitar a contaminação da traqueia por estes microrganismos;
Prevenir e controlar infeções;
Diminuição da incidência da cárie e da doença periodontal em doentes internados;
Manter a hidratação dos tecidos orais;
Reduzir o risco e a frequência dos casos de pneumonia associada à ventilação mecânica;
Eventual determinação de relação causa-efeito entre doença oral e complicações
sistémicas (eventual criação de plataforma de estudos científicos).
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RESUMO

CLASSIFICAÇÃO

O diagnóstico e tratamento de lesões ulceradas da cavidade oral é frequentemente
desafiador devido à variedade de apresentações clínicas semelhantes entre si. Embora a sua
etiologia possa estar associada a estímulos traumáticos, alérgicos ou infeciosos, as úlceras
podem também resultar de patologia crónica com doença sistémica subjacente, em alguns
casos de caráter maligno. O seu correto diagnóstico e compreensão da fisiopatologia de
base é fundamental na decisão atempada das estratégias de tratamento mais adequadas.

Embora atualmente, não existam critérios estandardizados para a classificação das úlceras
orais, classicamente elas são subdivididas em três categorias distintas, de acordo com a sua
apresentação e evolução na cavidade oral: úlceras orais agudas, úlceras orais crónicas e
úlceras orais recorrentes. (4-6)
As úlceras orais agudas apresentam início abrupto e curta duração. As úlceras orais
crónicas desenvolvem-se de forma insidiosa, permanecendo na cavidade oral por um longo
período de tempo. Embora a janela temporal utilizada para distinguir ambas ainda não seja
consensual, considera-se habitualmente que uma úlcera que permaneça na cavidade oral
por um período de tempo inferior a 2 semanas é aguda, e crónica se permanecer por um
período superior. (4) As úlceras orais recorrentes dizem respeito a úlceras repetidas, com
períodos de remissão e recidiva, e cuja apresentação seja semelhante entre os vários. (6)

INTRODUÇÃO
As úlceras orais constituem um motivo frequente de consulta. A sua prevalência mundial
estimada é de 4%. (1) O processo de ulceração resulta de uma disrupção tecidular associada
a uma perda de continuidade do epitélio oral que, por sua vez, resulta na exposição das
terminações nervosas localizadas na lâmina própria do tecido conjuntivo subjacente. (2,3)
Por esse motivo resulta, num elevado número de casos, em sintomatologia dolorosa. (3)
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DIAGNÓSTICO

ETIOLOGIA

O diagnóstico definitivo constitui um processo cognitivo de integração lógica de múltiplos
fatores (pessoais, situacionais e clínicos) e no qual a exclusão de lesões com potencial
maligno é fundamental.
A anamnese e o enquadramento do doente são passos fundamentais da abordagem clínica.
A sua realização deve integrar a investigação de antecedentes pessoais (nomeadamente
patologias do foro dermatológico ou com atingimento sistémico), antecedentes familiares,
medicação habitual, episódios prévios ou recentes de trauma, hábitos alimentares e
toxicofílicos.(7)
A história da doença atual, deve contemplar a localização da lesão bem como a sua
correlação com lesões similares, estabelecimento do momento do seu aparecimento,
tempo de evolução, frequência, dimensão, sintomas acompanhantes (dor, febre ou ardor),
fatores desencadeantes e de alívio. (7)
No exame objetivo, a inspeção e palpação devem ser sistematizadas, priorizando a
confirmação do local da lesão (mucosa queratinizada, não queratinizada ou ambas), seguida
da avaliação da sua forma de apresentação (vesícula, bolha ou úlcera), número de lesões
(solitária ou múltipla), dimensões e morfologia (superfície, bordos, contornos e
consistência). (7)
Lesões cujo diagnóstico presuntivo não seja possível com a avaliação inicial devem incluir a
realização de exames e procedimentos complementares, nomeadamente estudo analítico
dirigido e biópsia. São indicações para a realização de biópsia: úlceras de etiologia
desconhecida sem sinais de melhoria ou cura após 2 semanas e úlceras de etiologia
aparentemente conhecida, sem resposta ao tratamento após 2 semanas ou após remoção
do fator precipitante. (5,8)

As úlceras orais estão associadas a múltiplas etiologias distintas, podendo ser resultado de
um episódio de trauma ou iatrogenia ou decorrer da manifestação de uma patologia com
atingimento sistémico (infeção viral ou bacteriana, patologias mucocutâneas e neoplasias).
(9)
Encontram-se listados abaixo algoritmos orientativos do diagnóstico com as principais
etiologias e características clínicas, agrupando-as de acordo com a sua natureza aguda,
crónica ou recorrente. (Tabela 1 e 2). (3-5,8-10)
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AGUDA
Solitária

CRÓNICA

Múltipla

Solitária

RECORRENTE
Múltipla

Solitária

Múltipla

Trauma

Vírus Herpes Simplex Trauma
(VHS)

Líquen Plano (LP) Estomatite
Aftosa
Recorrente

Estomatite Aftosa
Recorrente

Alergia

Vírus Herpes Zóster
(VHZ)
Vírus Epstein-Barr
(VEB)
Vírus da
Imunodeficiência
Humana (VIH)
Vírus Coxsakie

Tuberculose

Penfigoide

Doença de Behçet

Sífilis

Pênfigo Vulgar

Carcinoma de
Células Escamosas
(CCE)

Eritema Multiforme
(EM)
Tabela 1. Classificação das úlceras orais segundo a etiologia. (3-5,8-10)
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CLASSIFICAÇÃO

ETIOLOGIA

TRAUMA

ALERGIA
AGUDA

FATORES DE RISCO
•
•

IDADE

APRESENTAÇÃO

•

NA

•

Úlcera redonda-ovalada, halo
eritematoso, bordo elevado,
exsudado branco-amarelado

•

Trauma mecânico
Estímulos elétricos,
térmicos ou químicos
Radiação

•
•
•
•
•

Fármacos
Alimentação
Próteses Removíveis
Dispositivos Ortodônticos
VHS tipo 1

•

NA

•

Eritema, vesícula, lesão liquenoide
ou úlcera
Possível associação: dor, prurido ou
sensação de queimadura

•
•

2-3 A

GENGIVOESTOMATITE
HERPÉTICA

•
•
•
•
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Vesículas
Úlceras com pseudomembrana
amarelada
Gengivite generalizada
Possível associação: dor, linfadenite
submandibular, halitose ou disfagia
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CLASSIFICAÇÃO

ETIOLOGIA

FATORES DE RISCO

VHZ

AGUDA

DOENÇA MÃO-PÉ-BOCA

MONONUCLEOSE
INFECIOSA

IDADE

APRESENTAÇÃO

•
•
•
•
•
•

VHZ
Idade avançada
Stress
Trauma
Neoplasia
Imunodeficiência

•

> 50 A

•
•
•
•

Vesículas
Úlceras de bordo irregular
Eritema gengival
Possível associação: dor ou
disestesia

•
•

Vírus Coxsakie
Transmissão oral-fecal

•

< 10 A

•
•

Vesículas branco-amareladas
Úlceras superficiais com base
eritematosa

•
•

VEB
Transmissão oral, sexual,
vertical ou sanguínea

•

15-24 A •
•
•
•
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Úlceras
Eritema gengival
Petéquias do palate
Possível associação: dor ou
linfadenopatias
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CLASSIFICAÇÃO

ETIOLOGIA

VIH

AGUDA
EM

FATORES DE RISCO

IDADE

APRESENTAÇÃO

•
•

VIH
Deterioração do estado
imunológico

•

NA

•
•

Úlcera com necrose central
Possível associação: dor

•

Infeção (VHS, Mycoplasma
Pneumoniae, VEB)
Fármacos
Malignidade
Radiação
Imunização
Alimentação
Hormonal

•
•

20-40 A
Crianças

•
•
•

Mácula eritematosa
Bolha
Úlcera irregular, halo eritematoso,
crosta hemorrágica

•
•
•
•
•
•
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CLASSIFICAÇÃO

ETIOLOGIA

FATORES DE RISCO
•
•
•
•

Treponema Pallidum
Transmissão sexual
Transmissão vertical
Transfusão sanguínea

IDADE
•

~ 15-49 A

APRESENTAÇÃO
•

•

SÍFILIS

•

CRÓNICA

TUBERCULOSE

•
•
•
•
•
•

Mycobacterium Tuberculosis
VIH
Diabetes
Tabagismo
Alcoolismo
Consumo de drogas ilícitas

•

NA
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Primária: Úlcera única, bordos
duros e elevados, fundo limpo e
brilhante, associada a
linfadenopatias cervicais
Secundária: Úlcera mucosa com
sinal de trajeto de caracol,
condiloma latum
Terciária: Goma sifilítica,
leucoplasia sifilítica
Primária: Úlcera não dolorosa,
profunda, irregular associada a
linfadenopatias
Secundária: Úlcera dolorosa e
endurecida associada a
linfadenopatias
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CLASSIFICAÇÃO

ETIOLOGIA

CCE

CRÓNICA

LP

FATORES DE RISCO

IDADE

•
•
•

Tabagismo
Alcoolismo
Radiação UV

•

•
•
•
•
•

Autoimunidade
•
Infeção
Trauma
Fármacos
Hipersensibilidade (materiais
dentários)

•

Autoimunidade

•

APRESENTAÇÃO

> 40 A

•
•
•
•

Leucoplasia
Eritroplasia
Leucoeritroplasia
Úlcera indolor, dura, com bordos
evertidos

30-60 A

•

Lesões reticulares (estrias de
Wickham), atróficas, em placa ou
erosivas
Gengivite descamativa
Possível associação: lesões
atróficas e erosivas dolorosas

•
•
~ 40-60 A

•

•
•
•

PÊNFIGO VULGAR
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Úlceras superficiais irregulares com
fundo necrótico
Halo eritematoso
Gengivite descamativa
Sinal de Nikolsky (+)
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CLASSIFICAÇÃO

CRÓNICA

ETIOLOGIA

FATORES DE RISCO

IDADE

•

Autoimunidade

•

~ 60 A

•
•
•

Vesículas → úlceras dolorosas
Gengivite descamativa
Sinal de Nikolsky (-)

•
•
•
•
•

Genética
Autoimunidade
Hipersensibilidade
Anemia
Défice de zinco, vitamina
B1, B2, B6 e B12
Trauma local
Infeção (Helicobacter
Pylori, VHS, CMV e VHZ)

•

2ª década

•
•
•
•
•

Úlcera oval ou arredondada
Pseudomembrana acinzentada
Halo eritematoso
Habitualmente dolorosa(s)
Sensação de queimadura

Autoimunidade
Genética
Infeção
Fatores hematológicos

•

25-40 anos

•

Úlcera oval ou arredondada, fundo
necrótico branco-amarelado, halo
eritematoso

PENFIGOIDE

EAR

•
•

RECORRENTE

DOENÇA DE
BEHÇET

APRESENTAÇÃO

•
•
•
•

Tabela 2. Fatores predisponentes e características clínicas das úlceras orais segundo a etiologia. (3-5,8-10)
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TRATAMENTO
De acordo com a história clínica e diagnóstico estabelecido, o tratamento é definido caso a
caso. A severidade da doença e a presença ou ausência de lesões extra-orais são fatores
determinantes da seleção do tratamento.
Na presença de fatores precipitantes, estes devem ser eliminados.
Úlceras de etiologia infeciosa viral, bacteriana ou fúngica devem ser tratadas com antiviral,
antibiótico ou antifúngico, respetivamente, na forma tópica ou sistémica.
Em úlceras de etiologia desconhecida ou autoimune os corticoides (CT) tópicos constituem
a terapêutica principal. A sua potência deve ser ajustada à gravidade dos sintomas clínicos
de modo a assegurar a eficácia e manutenção do tratamento. CT de potência leve a
moderada (Hemisuccinato de Hidrocortisona a 1% ou Acetonido de Triamcinolona 0,1–
0,2%) estão habitualmente recomendados no tratamento de lesões de base autoimune com
severidade ligeira e como terapêutica de manutenção em casos mais graves. CT de potência
elevada (Clobetasol 0,025-0,05% ou Fluocinonida 0,05% ou Acetonido de Fluocinolona
0,025–0,1%) podem ser considerados em doenças clinicamente graves. Na presença de
úlceras com apresentação isolada, estas devem ser tratadas com formulações sob a forma
de pasta ou adesivo em pequena quantidade, colocada sob a área alvo 3 a 4 vezes /dia,
após as refeições. Se o quadro clínico for compatível com úlceras orais múltiplas, a aplicação
de soluções aquosas 3 a 4 vezes/dia constituem a opção mais adequada. Nos quadros
álgicos, a utilização de lidocaína a 2% pode ser útil. Nos tratamentos prolongados, a adição
de Nistatina 1 x 106 UI / mL é recomendada na prevenção da candidíase oral. (11-14)

Situações clínicas cuja etiologia de base se associa a doença transmissível de notificação
obrigatória (como o VIH, a Sífilis e a Tuberculose) ou a apresentações clínicas concomitantes
em outros locais ou, devem ser referenciadas a consulta de especialidade adequada para o
efeito. Casos mais graves, nomeadamente suspeitos de etiologia neoplásica, devem ser
referenciados a consulta de Estomatologia para estudo alargado, estadiamento, tratamento
e eventual referenciação a centros oncológicos especializados. (15)
De forma transversal, todos os doentes devem ser recomendados para hábitos adequados
de higiene oral com vista ao melhor controlo da placa bacteriana e evicção de exacerbações
em doença erosiva. (4)

CONCLUSÃO
A investigação etiológica de uma úlcera oral constitui um processo desafiante e requer um
exame clínico cuidadoso, podendo, em alguns casos, ser necessário o recurso ao estudo
analítico e à realização de biópsia para estabelecer o diagnóstico diferencial e instituir
tratamento adequado e atempado.
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