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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.  

OBJETIVO 

REVISTA DE ESTOMATOLOGIA DO CHULC - ONLINE 
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O Sono é um processo biológico estritamente regulado e organizado que afeta o nosso 
funcionamento quotidiano, a nossa saúde física e mental, representando cerca de um terço 
das nossas vidas. 
 
A nossa espécie evoluiu da prática de atividade aproveitando o período solar, para a 
disponibilidade luminosa artificial constante, sendo a diferenciação entre o dia para agir, e 
noite para dormir, cada vez menos evidente. A luz das nossas casas também mudou, sendo 
cada vez mais dominante a luz LED. Importante será referir que a luz azul, predominante 
nas lâmpadas LED, mas também em todos os ecrãs dos dispositivos eletrónicos que 
dominam as nossas vidas, produz uma inibição duas vezes superior da Melatonina em 
comparação com a luz amarela de uma lâmpada convencional. 
 
Vivemos numa sociedade veloz, com estímulos e tarefas intermináveis e necessidade de 
disponibilidade imediata pelo que respondemos alongando o tempo de vigília. A rotina 
diária do adulto influencia diretamente os horários dos mais pequenos e, tal como no 
adulto, a duração de sono nas crianças é frequentemente inferior à recomendada para cada 
faixa etária. 

O PAPEL DA ESTOMATOLOGIA NA CONSULTA  
MULTIDISCIPLINAR PEDIÁTRICA DO SONO 
Adélia Ramazanova 

Assistente Hospitalar em Estomatologia 
Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, Hospital Dona Estefânia 

 

A privação crónica de sono induz alterações deletérias, nomeadamente no sistema 
imunitário, cardiovascular e neurológico, comprometendo a qualidade de vida e, em última 
instância, encurtando a esperança média de vida. Contrariamente ao adulto, as crianças 
com privação de sono apresentam frequentemente hiperatividade diurna levando ao 
diagnóstico de perturbação de hiperatividade e défice de atenção (PHDA).  
 
Nestes casos é frequente o recurso a estimulantes do sistema nervoso central e também 
antipsicóticos sem a resolução da causa subjacente. Merecem especial destaque alterações 
como a desregulação hormonal, sendo a hormona do crescimento o maior exemplo visto 
apresentar o pico de secreção durante o sono, mas também alterações  comportamentais 
que podem afetar a capacidade de aprendizagem, essencial em idade pediátrica. 
 
 
Qual será o papel da Estomatologia numa consulta do sono? 
 

ARTIGO DE OPINIÃO 

REVISTA DE ESTOMATOLOGIA DO CHULC - ONLINE 
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Qual será o papel da Estomatologia numa consulta do sono? 
 
A morfologia craniofacial está frequentemente associada aos distúrbios respiratórios do 
sono, nomeadamente a apneia obstrutiva, onde a anatomia pode ter um papel chave. 
Alterações sagitais e transversais do esqueleto facial podem induzir alterações no espaço 
faríngeo posterior, na anatomia maxilar e nas vias aéreas superiores, condicionando o 
volume aéreo e aumentando a resistência à sua passagem. Como consequência podem ser 
observadas perturbações do crescimento e desenvolvimento, criando um círculo vicioso e 
fácies caraterísticas, frequentemente identificadas pela Estomatologia. 
 
A idade do diagnóstico vai determinar a intervenção por parte da Especialidade. Em idade 
pediátrica, algumas destas discrepâncias esqueléticas podem ser intercetadas, mediante 
aparatologia específica, no intuito de redirecionar o crescimento desfavorável na tentativa 
de minorar as consequências em idade adulta. O correto crescimento e desenvolvimento 
facial, com um padrão respiratório adequado, permitirá o desenvolvimento de adultos mais 
saudáveis. 

ARTIGO DE OPINIÃO 

REVISTA DE ESTOMATOLOGIA DO CHULC - ONLINE 

O objetivo atual consiste em permitir a abordagem holística do doente com identificação e 
interceção precoce do doente com distúrbios respiratórios do sono aportado pela 
especialidade. 
 
Como objetivo futuro, a multidisciplinaridade será estendida ao adulto, de forma a 
cumprir as boas práticas europeias, e proporcionar a melhor qualidade de vida aos nossos 
doentes. 
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AUTOMUTILAÇÃO ORAL NO SÍNDROME DE  
LESCH-NYHAN: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
José Ferrão 

Interno de Formação Específica em Estomatologia 
Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central 
 - Publicado na forma de artigo na revista Cureus (doi:10.7759/cureus.27874) 

Introdução 
 

O Síndrome de Lesch-Nyhan (LNS), descrito pela primeira vez em 1964, é uma doença 
recessiva ligada ao cromossoma X causada por uma deficiência na enzima purina 
hipoxantina-guanina fosforibosiltransferase (HPRT).1 Afeta 1:100.000 a 1:380.000 recém-
nascidos, principalmente do sexo masculino. 
 
A deficiência na atividade da HPRT leva a hiperuricemia e deposição de cristais de urato nos 
tecidos periféricos, originando manifestações neurológicas, renais e musculoesqueléticas, 
como atraso no desenvolvimento, coreoatetose, nefropatia obstrutiva e artrite gotosa 
aguda. A morte geralmente ocorre na segunda ou terceira década de vida por infeção ou 
insuficiência renal.2 
 
O fenótipo varia de acordo com a atividade residual da enzima HPRT. O grau de 
comprometimento pode ser classificado de grau um, sem manifestações neurológicas, a 
grau quatro - “Síndrome de Lesch-Nyhan Clássica” - com deficiência completa de HPRT e 
distonia generalizada aguda associada a coreoatetose, balismo e alterações de 
comportamento, incluindo comportamentos autoagressivos e défice cognitivo grave.3,4 

A autoagressão compulsiva e os movimentos anormais ocorrem antes do primeiro ano de 
vida e muitas vezes apresentam-se como os primeiros sinais da doença. Expressam-se como 
mordidas persistentes na mucosa oral, lábios, língua, dedos e ombros, que levam à 
destruição total ou parcial dos tecidos afetados. A mutilação não se deve à falta de 
sensação, mas é induzida por um comportamento obsessivo-compulsivo, com a criança 
experienciando dor semelhante a outras crianças sem a síndrome. Isto pode ser explicado 
por reduções no volume do corpo estriado ventral e áreas pré-frontais ausentes.5 
 
Em alguns casos, a automutilação com superfícies externas, como, por exemplo, um 
componente da cadeira de rodas, bater com a cabeça ou estender os braços ao passar por 
portas, tende a ocorrer concomitantemente.6 
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Caso clínico 
 

Um rapaz de 12 anos com diagnóstico prévio de LNS foi encaminhado para o Serviço de 
Estomatologia Pediátrica do CHULC por múltiplas lesões peri e intraorais.  
 
No contexto da sua doença, o doente apresentava incoordenação motora acentuada, 
hiperreflexia, movimentos coreoatetóides hipercinéticos, ataxia e comportamento de 
automutilação com múltiplas lesões autoinfligidas. Por este motivo, a criança utilizava uma 
cadeira de rodas especialmente customizada, equipada com cinto de segurança para o 
manter na posição vertical e para evitar lesões na cabeça e movimentos descontrolados. 
 
À apresentação, o exame físico geral mostrava a criança com os braços contidos e com 
ligaduras em torno da mão e dedos para proteger da sua mordida (Figura 1). 

Figura 1: Ligaduras em torno da mão e dedo. 
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O exame extraoral revelou uma lesão ulcerativa extensa e irregular na linha média do lábio 
inferior, com bordos elevados e algumas regiões recobertas por pequenas camadas de 
fibrina (Figura 2 e 3). Não apresentava sinais de hemorragia ou supuração. A região 
perilabial apresentava uma ferida contusa hiperemiada. 
 
À observação intraoral, o dorso anterior da língua apresentava uma úlcera profunda, 
irregular, depressível, hemorrágica e com perda de substância (Figura 4). Os tecidos 
circundantes da língua estavam inflamados. Não foram observadas outras lesões na mucosa 
oral remanescente. A dentição era mista, com má higiene oral e múltiplas cáries em vários 
dentes.  

Figura 2: Lesão ulcerada do lábio inferior, boca aberta.  

Figura 3: Lesão ulcerada do 
lábio inferior, boca fechada.  

Figura 4: Úlcera na ponta da 
língua. 
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Segundo a mãe, o doente iniciou o hábito de se morder aos oito anos de idade, logo após o 
início da erupção dos dentes permanentes. 
 
O doente estava medicado para controlo sintomático, mas sem sucesso. 
 
A análise das diferentes opções terapêuticas, considerando as capacidades físicas e 
cognitivas, grau de dependência, capacidade de autocuidado, comunicação e 
comportamento compulsivo de automutilação, permitiu que a equipa de patologia oral 
optasse por uma solução conservadora inicial. Em colaboração com o Departamento de 
Doenças Metabólicas, foi realizado ajuste terapêutico com gabapentina, 100 mg, três vezes 
ao dia, e lorazepam, 1 mg/24h, para controle dos sintomas neuropsiquiátricos.  
 
Além disso, foram administradas injeções de toxina botulínica A nos músculos masseteres 
bilaterais para reduzir o comportamento autolesivo. O uso de dispositivos intraorais (bite 
block anterior) e extrações múltiplas de todos os incisivos permanentes superiores 
erupcionados na sala de cirurgia e sob anestesia geral também foram considerados. 
 
Um acompanhamento de dois meses foi feito para avaliar a progressão das lesões. A 
mordida dos lábios e da língua melhorou e as lesões deixaram uma cicatriz de tecido fibroso 
com cor e a textura normais (Figura 5 e 6). 
 
O doente apresentou melhoria significativa do estado geral, com capacidade de 
alimentação, estado nutricional adequado e sem novos sinais de automutilação. Sequelas 
estéticas mínimas e nenhuma limitação funcional foram observadas após a cicatrização das 
feridas. 

Figura 5: Lesão ulcerada do 
lábio inferior, boca fechada.  

Figura 6: Úlcera na ponta da 
língua. 
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Discussão  
 
As lesões de automutilação podem estar associadas a outras patologias, nomeadamente, 
Síndrome de Cornelia de Lange, Síndrome de Tourette, Síndrome de Rett, Síndrome de 
Klinefelter, autismo, encefalite, malformações congénitas, esclerose múltipla ou 
insensibilidade congénita à dor. 
 
A autolesão oral pode ser classificada como funcional ou orgânica. Na autolesão funcional, o 
indivíduo provoca deliberadamente a lesão com o intuito de chamar a atenção. Nos casos 
de origem orgânica, os indivíduos infligem a lesão inconscientemente, de forma compulsiva 
e sem intenção específica.7 
 
Atualmente, não existem métodos padronizados para prevenir a automutilação orofacial e 
novas técnicas que possam prevenir esse tipo de lesão devem ser desenvolvidas. 
 
Diferentes aparelhos intraorais foram projetados, incluindo uma tala posterior usada para 
criar uma mordida aberta anterior, talas termoformadas macias, protetores labiais e 
protetores bucais, mas o sucesso é limitado [8]. Também é descrita a possibilidade da 
cirurgia ortognática com o objetivo de criar uma mordida aberta, impossibilitando 
automutilações labiais e linguais.9 

As injeções de toxina botulínica A mostraram bons resultados em alguns relatos de casos 
clínicos, pois inibem a libertação de acetilcolina das terminações nervosas periféricas, 
resultando em fraqueza muscular, e também pelo efeito inibitório ao nível do sistema 
nervoso central.10 
 
O uso de splints acrílicos foi proposto, no entanto a taxa de sucesso é baixa, interfere com a 
higiene oral e pode causar novas lesões ou fratura do splint, com riscos respiratórios 
associados. 
 
O tipo de tratamento escolhido depende fortemente da intensidade da agressão. 
 
Por vezes, é necessária uma solução radical com múltiplas extrações dentárias. 
Demonstrou-se que essa é a opção que leva a maior redução do tamanho e frequência das 
lesões e que os doentes em que a extração dentária foi adiada desenvolveram deformidade 
significativa dos tecidos orais e periorais.11 
 
Os antissépticos são geralmente administrados para prevenir ou tratar a superinfeção, 
embora antibióticos tenham sido usados em alguns casos. É obrigatório melhorar ao 
máximo a higiene bucal para evitar a superinfeção e favorecer o processo de cicatrização. 
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Conclusão 
 
A maior parte da literatura científica disponível sobre automutilação oral apresenta-se sob a 
forma de relatos de casos clínicos, dificultando o estabelecimento de protocolos ou 
guidelines. Deste modo, a abordagem terapêutica precisa de ser determinada 
individualmente para cada doente, recorrendo-se a múltiplos métodos, desde dispositivos 
intraorais até múltiplas extrações dentárias nos casos mais graves. 
 
No caso descrito, a equipa de patologia oral decidiu que a terapia mais adequada seria a 
injeção de toxina botulínica A bilateralmente nos músculos masséteres, juntamente com o 
ajuste terapêutico. 
 
Esta medida revelou-se eficaz na cicatrização da ferida e resolução da automutilação no 
follow-up de dois meses. 
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MELANOSE ORAL: UM ACHADO CLÍNICO RARO 
ASSOCIADO À TERAPÊUTICA COM IMATINIB  
Rui Seixas 

Interno de Formação Específica em Estomatologia 
Centro Hospitalar de Setúbal 
 - Apresentado como comunicação oral no 46° Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral 

Introdução 
 

O imatinib é um inibidor da tirosina-quinase e um fármaco de primeira linha no tratamento 
da leucemia mieloide crónica filadélfia positivo.  
 
O tratamento com imatinib é habitualmente bem tolerado e apresenta poucos efeitos 
adversos. A apresentação clínica destes efeitos é variável e pode incluir desde lesões 
cutâneas, como reações liquenoides, alterações gastrointestinais, como diarreia ou até 
manifestações mais graves como a Síndrome de Stevens-Johnson.  
 
Dentro das alterações cutâneas, a hipopigmentação é reportada como um efeito adverso 
frequente, no entanto, e de forma contrária, a hiperpigmentação, em particular dentro da 
cavidade oral tem sido mais raramente documentada 1,2 

 
 

Caso clínico 
 
Doente, mulher caucasiana de 63 anos, encaminhada à consulta de Estomatologia pelo 
hematologista assistente por hiperpigmentação da mucosa oral.  
 
Ao exame estomatológico é possível observar uma lesão hiperpigmentada com 4 cm de 
diâmetro maior, a nível do palato duro, de contornos regulares, assintomática e cuja 
evolução era desconhecida (Figura 1).  
A doente negou alterações recentes no tamanho, cor ou forma da lesão ou o aparecimento 
de outras lesões orais ou cutâneas.  
 
Como antecedentes pessoais é de destacar a hipertensão arterial medicada com bisoprolol-
hidroclorotiazida e ramipril e a história de 13 anos de terapia com imatinib para tratamento 
da leucemia mieloide crónica, tendo também cumprido dois meses de hidroxiureia 
previamente ao imatinib. Sem história de hábitos etanólicos e tabágicos. 
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Figura 1: Lesão hiperpigmentada do palato  
 

Uma biópsia incisional da lesão foi realizada sob anestesia local. A análise histopatológica 
revelou depósitos de melanina e hemossiderina na lâmina própria.  
 
A lesão manteve-se inalterada na consulta de reavaliação de seis e doze meses, 
permanecendo, até à data, assintomática.  
 
 
Discussão 
 
As lesões pigmentadas da mucosa oral podem abranger um amplo espetro de diagnósticos 
diferenciais que incluem variações fisiológicas, lesões benignas, como a tatuagem por 
amálgama, alterações orais por patologia sistémica, como na doença de Addison, efeito 
adversos da terapêutica farmacológica ou lesões malignas, como o melanoma oral.3 
 
Neste caso, o mecanismo pelo qual o imatinib condiciona uma lesão hiperpigmentada ainda 
está pouco esclarecido. Existe um conjunto de mecanismos fisiopatológicos proposto que 
pode condicionar a hiper ou hipopigmentação durante a terapêutica com o imatinib, como, 
por exemplo, a alteração da sinalização do recetor c-Kit ou a deposição do fármaco ou dos 
seus metabolitos. 
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Dentro dos mecanismos postulados, é de destacar o efeito do imatinib no recetor c-Kit. O c-
Kit é um recetor de tirosina-quinase que desempenha um papel fundamental na 
terapêutica oncológica, mas também tem uma função reguladora na melanogénese, 
exercendo funções como o controlo da migração, proliferação e diferenciação dos 
melanócitos. Este fármaco atua através do bloqueio do local de ligação do recetor c-Kit e do 
fator de células estaminais nos melanócitos, promovendo, possivelmente, uma diminuição 
da atividade dessas células e o desenvolvimento de hipopigmentação cutânea.  
 
No entanto, este mecanismo é paradoxal aos achados clínicos do caso apresentado que 
relata hiperpigmentação oral e não hipopigmentação. A hiperpigmentação da mucosa oral, 
como resultado da terapêutica com imatinib, pode ser explicada pela presença ou ausência 
de uma variação genética no proto-oncogene c-Kit ou de uma variante da tirosina-quinase 
que é ativada em vez de inibida, causando a hiperpigmentação.4  

 

Na melanose oral por imatinib está descrito que a duração do tratamento é diretamente 
proporcional à extensão e intensidade da lesão pigmentada, e em particular nos doentes 
que fizeram hidroxiureia previamente ao imatinib. 1,4 

Conclusão 
 
Neste caso clínico, a história pregressa e o exame objetivo, reforçam a hipótese de 
diagnóstico bastante sugestiva de melanose do palato associada ao imatinib. No entanto, a 
sua confirmação apenas é possível por biópsia, o que é um ótimo exame de diagnóstico de 
apoio ao médico estomatologista, principalmente em casos menos sugestivos, e que 
também permite descartar situações de neoplasia maligna.  
 
Neste caso, a hiperpigmentação oral é um efeito inócuo, mas é aconselhada a sua vigilância 
para monitorizar alterações nas características da lesão ao longo do tempo. 
 
A melanose da cavidade oral associada à terapêutica com imatinib é um fenómeno raro, 
apesar de ser provavelmente sub-reportado. 2 

É importante os médicos, assim como outros profissionais de saúde, estarem alerta para as 
lesões orais pigmentadas, e em particular, durante o tratamento do doente oncológico, 
merecendo referenciação para os Serviços de Estomatologia os casos em que o clínico 
queira assegurar-se da sua suspeita clínica ou descartar outras lesões de natureza maligna.   
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AUMENTO DE VOLUME GENGIVAL INDUZIDO POR 
FÁRMACOS: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
Paula Maria Leite 

Interna de Formação Específica em Estomatologia 
Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central 
 - Apresentado na forma de póster no XLI Congresso Anual SPEMD 2021 

Introdução 
 

O aumento de volume gengival induzido por fármacos (AVGIF) é definido como um 
aumento do volume da gengiva resultante do uso de fármacos sistémicos.[1] Este é 
caraterizado pela acumulação de colagénio no tecido conjuntivo gengival associada a 
inflamação.2  

 

Vários fatores podem influenciar o AVGIF, tais como má higiene oral, predisposição genética 
e suscetibilidade individual.3 

 

Os principais grupos de fármacos associados ao AVGIF são os bloqueadores de canais de 
cálcio, imunossupressores e anticonvulsivantes.4 

 

Dentro destes, mais de 70% dos casos de AVGIF estão associados ao uso de ciclosporina.  
 
Por sua vez, cerca de metade dos doentes sob tratamento com fenitoína e até 15% 
daqueles tratados com nifedipina também desenvolvem AVGIF.5 

Caso clínico 
 
Doente de sexo masculino, 59 anos, com antecedentes de  hipertensão arterial e 
transplante renal há três anos, sob múltiplos fármacos com possível relação causal com 
AVGIF, nomeadamente nifedipina, tacrolimus e micofenolato de mofetil.  
 
Foi referenciado à consulta de Estomatologia por AVGIF, para avaliação da necessidade de 
tratamento.  
 
À observação, apresentava aumento do volume gengival exuberante em todos os 
quadrantes (Figura 1), que refere ter tido inicio há dois anos, com aumento progressivo. 
Tinha vários dentes com mobilidade aumentada, principalmente no bloco incisivo-canino  
Inferior. 
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Figura 1: Aumento de volume gengival exuberante em todos os quadrantes, em vestibular (A), palatino (B) e lingual (C). 

A B C 
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Figura 2: Pós-operatório após a gengivectomia, em vestibular. 

Tendo em conta os achados clínicos, optou-se por realizar as extrações dentárias 
necessárias, destartarização e gengivectomia de todos os quadrantes.  
 
Adicionalmente, fez-se ensino e motivação para melhoria da higiene oral e optou-
se por um ajuste terapêutico, em conjunto com o médico assistente de Nefrologia, 
com substituição da nifedipina por um anti-hipertensivo de outro grupo e 
diminuição das doses dos imunossupressores. 
 
Foi reavaliado aos dois meses após a gengivectomia, onde apresentava uma boa 
cicatrização da gengiva, sem recidiva do aumento do volume gengival (Figura 2). 
Com melhoria da higiene oral, principalmente a nível maxilar.  
 
Sem necessidade de mais tratamentos, mantém seguimento bianual. 
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Discussão e conclusão 
 
Os fármacos associados a aumento do volume gengival são frequentemente prescritos na 
prática clínica e é fundamental que este efeito secundário seja conhecido, de modo a evitar 
a associação destes fármacos e vigiar as suas consequências.6 

 
Com este caso pretendemos salientar a importância de uma anamnese detalhada para o 
diagnóstico diferencial correto da etiologia do aumento de volume gengival, de modo a 
realizar um tratamento correto atempadamente e melhorar o prognóstico e a qualidade de 
vida dos doentes.  
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PÊNFIGO VULGAR ORAL: RELATO DE CASO PÓS-VACINAÇÃO 
CONTRA SARS-COV-2 

Filipa Veiga 
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 - Aceite para apresentação na forma de póster no XLII Congresso Anual da SPEMD 

 

Introdução 
 
O Pênfigo vulgar (PV) é uma doença autoimune caracterizada por bolhas mucocutâneas 
flácidas que facilmente rompem, deixando erosões dolorosas. Resulta da presença de 
autoanticorpos dirigidos contra constituintes dos desmossomas intra-epiteliais, 
nomeadamente as desmogleínas (Dsg) 1 e 3. Alguns fatores como fármacos, vacinas, 
infeções, doenças oncológicas e outras autoimunes podem predispor ao aparecimento de 
PV ou à sua exacerbação. ¹-⁴  
 
Com a vacinação contra o coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-
CoV-2) foram reportados múltiplos efeitos adversos sendo os mais comuns astenia, mialgia, 
cefaleia, artralgia, febre e dor, edema e eritema locais. Por outro lado, a incidência de 
efeitos adversos mais graves , como reações alérgicas ou anafilaxia, é rara.  
Dados recentes sugerem que as vacinas contra o SARS-CoV-2 podem reativar ou até 
provocar doenças autoimunes de novo, incluindo doenças hematológicas, neurológicas, 
reumáticas e dermatológicas, onde se incluem as doenças bolhosas autoimunes. ³,⁵  

Caso clínico 
 

Doente de sexo masculino, 58 anos, com antecedentes de  glaucoma, dislipidemia e 

arritmia, sendo portador de pacemaker. 

 

Referenciado à Consulta de Dermato-Venereologia por quadro com quatro meses de 

evolução, caracterizado pelo aparecimento de bolhas na cavidade oral, frágeis e dolorosas, 

com compromisso da alimentação e perda ponderal de 8kg.  

 

Negou alteração da medicação habitual e história de infeções prévias.  

Referiu toma da terceira dose da vacina Cominarty® em dezembro de 2021, com posterior 

aparecimento do quadro.  

 

Foi medicado com betametasona e sucralfato, suspensão oral, com pouca melhoria.  
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À observação destacavam-se erosões dispersas pelo palato mole, úvula e pilares 
amigdalinos, com 5mm de maior diâmetro e hiperemia, sem outras lesões cutâneas ou 
mucosas.  (Figura 1) 
 
Analiticamente destacava-se positividade para anticorpos anti-Dsg 3.  
 
O resultado histológico da biópsia incisional de uma das erosões revelou mucosa 
pavimentosa com formação de fendas intra-epiteliais supra-basais, com uma camada de 
células basais cuboides em tombstone, compatíveis com doença bolhosa acantolítca, 
nomeadamente PV (Figura 2). 
 
Realizou prednisolona 40 mg/dia, durante duas semanas, verificando-se melhoria ligeira. 
Iniciou duas infusões de rituximab 1g separadas por 15 dias, tendo-se verificado resolução 
completa das lesões da cavidade oral duas semanas após a segunda infusão. Verificava-se 
também recuperação do peso e ligeira disfonia após este período (Figura 3). 
  

Figura 1: Lesões ulceradas na orofaringe.  Figura 2: Células basais em tombstone e acantólise. 
Hematoxilina e Eosina, ampliação de 40x 
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Conclusão 
 
Embora o PV induzido pela vacinação seja raramente reportado, a intensa vacinação atual 
pode predispor ao incremento de novos casos ou ao seu agravamento, em indivíduos 
geneticamente predispostos.1,2 

 
Apesar de não haver ainda evidência clara entre as vacinas contra o SARS-CoV-2 e o PV, a 
associação temporal entre os dois eventos sugere uma relação causal.  
 
Este caso clínico pretende enaltecer a necessidade de estudos multidisciplinares para esta 
relação causa-efeito, sem detrimento da importância da vacinação contra a pandemia atual. 
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DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR – 
PAPEL DA TOXINA BOTULÍNICA 
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Introdução 
 
A disfunção temporomandibular (DTM) representa um grupo amplo de alterações 
funcionais e de patologias que afetam não só a articulação temporomandibular (ATM), 
como também os músculos da mastigação e outros componentes do complexo 
oromaxilofacial.1-3 Atualmente, a prevalência de DTM varia entre 40-70% na população 
mundial, envolvendo com maior frequência doentes do género feminino.4 

 

 
Etiologia 
 
A etiologia da DTM é complexa e multifatorial. Os principais fatores que contribuem para o 
seu desenvolvimento podem ser hereditários ou adquiridos.4 

 
Os fatores hereditários incluem a microssomia ou a atrofia hemifacial.4 Entre os fatores 
adquiridos destacam-se: a patologia sistémica (autoimune, metabólica, infeciosa, 
neoplásica, neurológica e vascular), o perfil psicológico do doente (stress emocional, 
ansiedade e depressão), a história prévia de traumatismo orofacial (direto, indireto ou em 
contexto de iatrogenia), os hábitos parafuncionais e os tratamentos dentários prévios que 
aumentem a sobrecarga no complexo ATM e músculos da mastigação.5 

Diagnóstico 
 
Diagnosticar uma DTM requer uma avaliação inicial com anamnese incluindo uma história 
clínica médica, estomatológica e psicossocial detalhada.  
 
Os sintomas e sinais mais comuns de DTM são: dor orofacial (cefaleia crónica, dor 
periorbital/pré-auricular/cervical); plenitude auricular; tinitus; crepitação articular; 
desconforto ou dificuldade na fala/mastigação/deglutição; trismo; alteração do movimento 
mandibular e má oclusão.4,6 

 
O exame objetivo do doente deve abranger uma avaliação extraoral com análise do biótipo 
facial; palpação bidigital da ATM, do processo estilóide, dos músculos mastigatórios e 
cervicais; avaliação de eventuais ruídos articulares e dos padrões de movimento da 
mandíbula (didução, protusão, abertura, desvio e deflexão). Por outro lado, o exame 
intraoral deve abranger a observação de sinais indiretos de risco para DTM ao nível dos 
tecidos duros (atrição dentária) e dos tecidos moles (indentação da língua e acentuação da 
linha alba), avaliação das ausências dentárias e presença de reabilitação oral.5 
 
O estudo de imagem é também um componente diagnóstico importante na determinação e 
interpretação da DTM. A ortopantomografia é habitualmente solicitada como estudo de 
avaliação inicial. No entanto, a ressonância magnética é considerada o exame diagnóstico 
Gold Standard para a avaliação da integridade da articulação, da posição e morfologia do 
disco articular e de outras estruturas adjacentes, nomeadamente musculares.4,6 
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Tratamento 
 
As terapêuticas disponíveis para o tratamento da DTM subdividem-se em dois grupos 
principais: não invasivas e invasivas.  
 
O tratamento conservador pode incluir a educação do doente (hábitos parafuncionais e 
ajuste da dieta); terapêuticas farmacológicas (anti-inflamatórios, analgesia, relaxantes 
musculares, ansiolíticos, antidepressivos tricíclicos e anticonvulsivantes) e cognitivas; 
reabilitação em fisioterapia (mobilização dos tecidos moles, LASER (Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation), TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), 
ultrassom e punção seca); a utilização de dispositivos intraorais e ajustes oclusais. 
 
Nos doentes sem resposta ao tratamento conservador convencional, o tratamento invasivo 
surge como opção de eleição. Este subdivide-se em minimamente invasivo (mesoterapia, 
viscossuplementação com ácido hialurónico, injeção intramuscular de toxina botulínica (TB), 
entre outros) ou invasivo (artrocentese, artroscopia e cirurgia aberta).4,7,8 

 

Toxina Botulínica 
 
A TB é uma neurotoxina produzida por uma bactéria anaeróbia Gram positiva espiralada, o 
Clostridium botulinum. Atualmente, existem 8 serotipos distintos (A, B, C1, C2, D, E, F e G) 
que diferem na sua potência, duração de ação e células-alvo. O tipo A e B são os serotipos 
com aprovação para aplicação terapêutica em humanos. O tipo A é considerado o mais 
potente, com melhores resultados e menor número de complicações.9,10 
 
O mecanismo pelo qual esta neurotoxina atua baseia-se na interrupção da condução 
neuromuscular pelo bloqueio na libertação de acetilcolina na fenda sináptica através das 
seguintes etapas: ligação da TB aos recetores pré-sinápticos dos neurónios colinérgicos; 
internalização da TB no neurónio por endocitose, interação da TB com proteínas SNARE 
(soluble N-ethylmaleimide-sensitive-factor attachment protein receptor), bloqueio da 
libertação de acetilcolina no terminal nervoso e inibição da contração muscular.  
 
Além do seu efeito na modulação da atividade muscular, a TB também apresenta potencial 
analgésico pelo seu efeito de bloqueio na libertação de neuropéptidos e de mediadores 
inflamatórios.9 
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Toxina Botulínica na DTM 
  
- De etiologia muscular 
 
Na DTM de etiologia muscular, a dor miofascial é o sintoma mais frequente. Habitualmente 
caracteriza-se pela presença de trigger-points que originam cefaleias e dor referida às 
regiões pré-auricular e cervical, face e dentes. 11 
 
Sabe-se que o tratamento conservador contribui para o alívio da sintomatologia dolorosa 
em 80% dos casos, sendo que 20% dos doentes apresentam queixas álgicas persistentes. 
Desta forma, o tratamento com injeção intramuscular de TB tem surgido na literatura como 
opção alternativa de tratamento. 
 
Numa revisão sistemática recente, englobando 11 estudos nos quais se efetuou a 
comparação da infiltração de 60-150 unidades de TB no músculo masséter isoladamente 
e/ou músculo temporal, com técnicas de manipulação facial ou infiltração com solução 
salina, registaram-se não só uma diminuição na dor miofascial por um período de três 
meses, avaliada pela escala analógica visual, como também uma diminuição na força 
máxima de contração muscular, entre os 14 dias e os três meses após a infiltração. Os 
resultados relativos ao uso de TB na alteração do padrão de abertura da boca foram 
controversos.12 
 

- De etiologia articular 
 
Relativamente aos distúrbios articulares da DTM, ainda não existem estudos que 
comprovem a eficácia da utilização de TB nos componentes articulares à exceção do disco.  
A deslocação do disco articular é incapacitante e dolorosa com necessidade de tratamento 
urgente.  
 
Segundo Prechel et al., a deslocação recorrente do disco (duas vezes no último mês ou 
quatro vezes nos últimos dois meses) poderá ser tratada não só com injeção de sangue 
autólogo ou fototerapia, como também com 25-50 unidades de TB após redução manual da 
luxação com a manobra de Hipócrates. Neste sentido, a análise da infiltração de TB nestes 
casos revelou a ausência da deslocação do disco após infiltração única ou múltipla no 
músculo pterigoideu lateral por um período de cinco meses.13 
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Conclusão 
 
Na DTM, a aplicação de TB é ainda recente. Atualmente, existem múltiplos ensaios clínicos 
randomizados que descrevem a sua aplicação. A sua aplicação tem-se revelado segura, 
eficaz, bem tolerada e com poucos efeitos adversos no tratamento de algumas categorias 
de DTM. 
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CÁRIE DENTÁRIA – REVISÃO TEÓRICA 

Catarina Vital, Eduardo Nogueira 

Internos de Formação Específica em Estomatologia 
Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central 

Introdução 
 
A cárie dentária define-se como um doença infeciosa bacteriana crónica que resulta na 
desmineralização progressiva dos tecidos duros dentários (Figura 1). Isto deve-se à 
exposição aos ácidos produzidos pelo metabolismo dos hidratos de carbono fermentáveis, 
pelas bactérias da placa bacteriana.1,2 

 
Epidemiologia 
 
A cárie dentária é a segunda doença infeciosa mais prevalente no mundo, logo a seguir à 
doença periodontal. Nos últimos 500 anos, a incidência aumentou devido à introdução e 
difusão do uso dos açúcares. Nas últimas décadas, esta tendência tem sofrido uma redução 
significativa, associada ao amplo uso de flúor e à melhoria dos cuidados de higiene oral.2  
 
Em 2015, foi publicado o III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais (Figura 2) 
que revelou redução do Índice CPOD (dentes permanentes cariados, perdidos e obturados) 
que corresponde à soma de dentes permanentes cariados, perdidos e obturados, sendo os 
12 anos a idade referência recomendada pela OMS para avaliar a evolução de cárie numa 
comunidade. Os resultados foram de 1.18 em comparação com 2.95 em 2000. Verificou-se 
ainda um aumento das percentagens de jovens com gengivas saudáveis, números de dentes 
com selantes de fissuras e escovagem à noite, antes de deitar.3 

Figura 1: Exemplo de cáries. Fotografia cedida pelo Serviço de Estomatologia CHULC. 

Figura 2: III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais. 
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Etiologia 
 
A cárie dentária é uma doença multifatorial. O primeiro modelo que tenta explicar os 
fatores causais da cárie (modelo clássico de Keyes), defendia que os três principais fatores 
envolvidos na fisiopatologia da cárie estavam relacionados com os dentes/hospedeiro, os 
microrganismos e o substrato/alimentação. Mais tarde, Newbrun acrescentou um quarto 
fator essencial, o tempo, já que era necessário que os outros três fatores interagissem 
durante um período mínimo de tempo para que a doença surgisse.4 

 
Em 1999 Featherstone definiu pela primeira vez o conceito de “Equilíbrio da Cárie” (Figura 
3). Neste conceito o processo de cárie é representado como um equilíbrio entre fatores 
patológicos e fatores protetores. Os fatores patológicos referem-se à presença de bactérias, 
ingestão frequente de hidratos de carbono fermentáveis e diminuição do fluxo salivar. Nos 
fatores protetores inclui-se o fluxo salivar adequado, utilização de fluoretos e produtos 
antimicrobianos como o xilitol e a clorohexidina. 4,5 
 
Quando os fatores patológicos ultrapassam os fatores protetores, durante um certo período 
de tempo, surge a cárie. Em função do equilíbrio entre fatores poderá ocorrer uma 
progressão, interrupção ou remineralização das lesões de cárie.4,5 

 

Deve ter-se em consideração ainda os fatores sociais, culturais e comportamentais que 
atuam sobre os fatores biológicos (já referidos) e estão relacionados indiretamente com os 
níveis de cáries.4 
 

Figura 3: Esquema representativo do conceito de “Equilíbrio da Cárie”. 
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1- Fatores biológicos implicados na cárie dentária 
 

 
1.1 Saliva: é o principal mecanismo de defesa do hospedeiro contra a cárie dentária.5 
Desempenha inúmeras funções, nomeadamente: 
 
- Remove substâncias cariogénicas da cavidade oral através da deglutição; 

 
- Dilui, neutraliza e desempenha uma função tampão sobre os ácidos produzidos pelos 

microrganismos do biofilme dentário; 
 

- Reduz a taxa de desmineralização e melhora a remineralização proporcionando cálcio, 
fosfato e flúor à fase fluida do biofilme em contacto com a superfície dentária.  
 

Existem fatores no hospedeiro que influenciam a ação da saliva no seu papel protetor 
contra a cárie, como o volume de fluxo salivar e a composição do mesmo.4,5 O fluxo salivar 
pode ser afetado por fatores fisiológicos como a idade, sexo, número de dentes na boca, 
peso corporal e a hora do dia, e fatores patológicos como medicação (antidepressivos, 
antihipertensores, antihistamínicos, etc.), radioterapia da cabeça e pescoço e doenças 
sistémicas como Síndrome de Sjögren. 

1.2 Fatores relacionados com os dentes: a suscetibilidade à cárie é influenciada por fatores 
relacionados com os dentes, nomeadamente4: 
 
- Morfologia e localização dentária: os dentes e diferentes zonas do dente têm 

suscetibilidades distintas para à cárie. Os dentes menos suscetíveis são os incisivos 
centrais e laterais inferiores, uma vez que estão em contacto com maior volume de 
saliva e por esse motivo sofrem um maior arrasto dos restos alimentares. As superfícies 
dentárias mais suscetíveis à cárie são aquelas onde o biofilme se mantém por períodos 
mais prolongados, devido à menor eficácia dos mecanismos de autolimpeza, tais como: 
faces oclusais, superfícies proximais abaixo do ponto de contato, margem gengival e 
zona da linha amelocementária, quando exposta. 
 

- Composição e estrutura dentária: o esmalte é constituído principalmente por 
hidroxiapatite. Na presença de fluoretos, os iões de hidroxiapatite são substituídos por 
iões fluoretos, transformando a hidroxiapatite em fluoropatite, que são compostos mais 
estáveis e menos solúveis perante o ataque ácido.  
 

- Tempo decorrido desde a erupção dentária: a suscetibilidade à cárie é maior 
imediatamente após a erupção dentária e vai diminuindo com a idade. Após a erupção 
dentária, o esmalte é mais poroso e contém grandes quantidades de carbonato, água e 
magnésio. Ao longo do tempo, o dente vai passando por ciclos de desmineralização-
remineralização e a superfície torna-se mais amorfa e menos porosa. 
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1.3 Fatores Microbiológicos: placa bacteriana ou biofilme dentário é uma comunidade 
organizada de microrganismos diversos que interagem entre si, imersos numa matriz de 
polímeros extracelulares produzidos pelos próprios microrganismos.6 Não é uma estrutura 
uniforme, variando de dente para dente e de local para local dentro do mesmo dente 
(Figura 4).5 
 
A formação da placa é um processo evolutivo no qual a composição da placa mudará de não 
patogênica para patogénica.1 Essa transformação é iniciada pela formação de uma película 
exógena adquirida, que é uma película salivar protetora que se forma espontaneamente na 
superfície do dente. Devido à ausência de remoção mecânica, esta película será a ligação 
entre a superfície dentária e as bactérias colonizadoras da placa bacteriana.6  
 
As primeiras bactérias colonizadoras são geralmente os Streptococcus, sendo o S. mutans, 
Lactobacillus spp e os Actinomyces as mais patogénicas.7  
 
Nem todas as bactérias do biofilme têm um papel ativo no aparecimento da cárie. As 
características que determinam o potencial cariogénico de uma bactéria incluem a 
capacidade de colonizar superfícies não descamativas (dentes, materiais restauradores, 
dispositivos intraorais), potencial acidogénico (capacidade de produção de ácido lático, 
responsável pela desmineralização do esmalte na etapa inicial da cárie), potencial acidúrico 
(capacidade de manter o metabolismo dos hidratos de carbono em condições extremas de 
baixo pH) e capacidade de sintetizar polissacarídeos intracelulares e extracelulares (fonte 
energética e formação matriz do biofilme, respetivamente).4  

As principais bactérias acidogénicas presentes na flora oral e responsáveis pelas lesões de 
cárie são o Streptococus Mutans (2 espécies - mutans e o sobrinus) na fase inicial e os 
Lactobacilos spp na progressão (Figura 5).5  

 

No período perinatal pode existir transmissão vertical através da saliva da mãe, sendo 
possível identificar espécies bacterianas idênticas em ambos.4  
 
A erupção dos primeiros dentes cria novos habitats para os microrganismos, uma vez que 
os dentes estão expostos ao exterior do corpo e não se renovam. Isto permite uma grande 
colonização microbiana. Também o ambiente húmido e quente da cavidade oral é condição 
ideal para o crescimento bacteriano. 4  
 

Figura 4: Exemplo de placa bacteriana. Fotografia cedida pelo Serviço de Estomatologia 
CHULC. 
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O Streptococus mutans surge na cavidade oral após erupção dos primeiros dentes ou 
quando existem dispositivos intraorais, isto deve-se ao facto destes necessitarem de 
superfícies não descamativas para iniciar a colonização.5 Além disso, têm a capacidade de 
aderir irreversivelmente à superfície dentária favorecendo a formação de biofilme espesso, 
e ainda propriedades acidogénicas, acidúricas e capacidade de sintetizar polissacarídeos 
intracelulares.1,4  

 
Os Lactobacillus spp. são bactérias acidófilas e acidúricas, têm a capacidade de realizar 
tanto o metabolismo oxidativo como fermentativo, estando presentes em grandes 
concentrações em lesões cavitadas. São conhecidas como “invasores secundários”, uma vez 
que aproveitam as condições ácidas e retentividade existente nas lesões de cárie.5 Não 
desempenham um papel preponderante na lesão inicial porque não têm a capacidade de 
produzir polissacarídeos extracelulares, logo não conseguem aderir às superfícies lisas, 
necessitando de locais retentivos. Figura 5: Esquema representativo da flora oral cariogénica, nas diferentes fases da  lesão de cárie. 



33 

ARTIGOS DE REVISÃO 

REVISTA DE ESTOMATOLOGIA DO CHULC - ONLINE 

2- Fatores relacionados com a alimentação  
 
 
2.1 - Açucares Fermentáveis: os hidratos de carbono podem ser divididos em 
monossacarídeos (glucose, galactose e frutose), dissacarídeos (sacarose, maltose e lactose) 
e oligossacáridos como a maltodextrina e polissacarídeos (amidos, celulose, etc.).  
 
O poder cariogénico dos mono e dissacarídeos é maior que o dos polissacarídeos (Figura 6). 
De entre todos os açúcares (mono e dissacarídeos), a sacarose é a que tem um maior poder 
cariogénico.4 Além disso, é o único capaz de intervir na síntese de polissacarídeos 
extracelulares realizada pelo Streptococcus mutans, contribuindo para a síntese de matriz 
de biofilme.5,6 

 

 Os substitutos do açúcar, como os polióis e os edulcorantes intensos, não são fermentáveis 
pelas bactérias do biofilme, não tendo assim potencial cariogénico.4 

 

O potencial cariogénico da alimentação não depende exclusivamente da quantidade de 
açúcares fermentáveis ingeridos, também é influenciada pelo padrão e frequência de 
ingestão, momento de consumo (quando ingeridos durante as refeições principais, existe 
maior secreção salivar e consequentemente menor potencial cariogénico), propriedades 
físicas e químicas dos alimentos (alimentos mais viscosos ficam retidos por mais tempo nas 
superfícies dentárias), tipo de hidratos de carbono (hidratos de carbono complexos são 
menos cariogénicos) e presença de fatores protetores, como cálcio, fosfato e flúor.7 

Figura 6: Esquema representativo dos diferentes grupos de hidratos de carbono e 
respetivo poder cariogénico. 
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3- Fatores sociais, culturais e comportamentais 
 

 
Na etiologia da cárie estão envolvidos também vários fatores que atuam ao nível do 
indivíduo e da comunidade e que modificam os fatores etiológicos locais.  
 
Ao nível do indivíduo devemos ter em conta fatores como a higiene oral, os hábitos 
dietéticos e os fatores que comprometem o indivíduo física, psicológica ou socialmente. 
 
Na perspetiva da comunidade, devemos avaliar o nível socioeconómico e cultural, os estilos 
de vida, os comportamentos pouco saudáveis e as políticas de saúde.4 Existe evidência de 
que um nível socioeconómico mais baixo relaciona-se com  índices de cárie mais elevados, 
índices de restauração de cáries mais baixos e taxas mais altas de edentulismo. Isto é 
explicado em grande medida por diferenças na alimentação, na utilização de fluoretos e no 
acesso aos serviços de saúde.4,6 

 
 
 

Fisiopatologia 
 
As bactérias com potencial cariogénico presentes na placa bacteriana utilizam os hidratos 
de carbono da alimentação como fonte de energia. A metabolização destes hidratos de 
carbono produz moléculas ácidas que diminuem o pH. Quando o pH desce abaixo de um 
limiar conhecido como o pH crítico (aproximadamente 5,5 no esmalte) ocorre uma perda  
mineral ou desmineralização. Esta perda mineral é recuperada quando o pH volta a subir, 
ocorrendo uma remineralização. 

Na ausência de doença, os processos de desmineralização e remineralização alternam ao 
longo do dia num equilíbrio dinâmico. Quando o equilíbrio entre os dois processos é 
quebrado e aumentam os períodos de desmineralização, ocorre perda mineral levando ao 
aparecimento ou progressão da lesão de cárie.4,8 Se este equilíbrio tender mais para os 
momentos de remineralização, a progressão da lesão de cárie poderá ser interrompida e 
ocorrer remineralização. 
 
A remineralização (recristalização da hidroxiapatite para fluorapatite) pode ocorrer após 
fornecimento de flúor por pasta de dentes fluorada ou elixir oral fluoretado (Figura 7) .8 

Figura 7: Esquema representativo da fisiopatologia da cárie.  
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Diagnóstico Clínico 
 
O diagnóstico de cárie dentária tem início numa anamnese adequada, que permita 
identificar a presença de fatores de risco para desenvolvimento do processo carioso, como 
a hipossalivação, dieta rica em hidratos de carbono fermentáveis, higiene oral deficitária, 
história de lesões cariosas prévias e fatores protetores, como por exemplo o uso de 
fluoretos.9 

 

Relativamente às principais queixas e manifestações clínicas, estas podem ser muito 
variadas. Nas lesões iniciais, os doentes podem ser assintomáticos ou apresentar 
sensibilidade ao frio e açúcares. Nas lesões mais avançadas, pode existir dor, sensibilidade à 
pressão, açucares, frio e calor (geralmente indica envolvimento pulpar).  
 
No que respeita ao exame objetivo intraoral, a inspeção visual é o método de exploração 
clínica mais utilizado para o diagnóstico das lesões de cárie.10 

 
O seu objetivo é detetar as variações de cor, a translucidez e a estrutura dos tecidos duros 
do dente, devendo ser realizado com dentes limpos e secos, boa iluminação e bom acesso 
visual.9 

 

A inspeção tátil pretende detetar a cavitação e a textura da superfície afetada. Para a sua 
realização recomenda-se utilizar exploradores de ponta romba, de forma a evitar 
danos.1,9,10 

 

Os testes de sensibilidade pulpar, nomeadamente os testes térmicos com frio e calor, testes 
elétricos, testes de mordida e testes da cavidade são recursos auxiliares do diagnóstico, 
tendo como propósito avaliar a sensibilidade pulpar e pressupor a sua vitalidade.1 

 

O diagnóstico clínico de lesão de cárie deve ser baseado num protocolo de exploração 
sistematizado que compreende três níveis: localizar a lesão, averiguar a profundidade e 
extensão e por último caracterizar a atividade da lesão.9 

 
 
Classificação da lesão de cárie 
 
Existem vários sistemas de classificação, como o índice CPOD (permite avaliar a saúde 
dentária de uma população) ou a classificação ICDAS (International Caries Detection and 
Assessment System).5 

 

O ICDAS tem um sistema de codificação dupla, classificando a cárie em: 
- lesão cavitada ou não cavitada; 
- ativa ou inativa; 
- fissuras ou superficiais planas; 
- na coroa dentária ou na raiz;  
- presença de selante ou restaurações. 

 
O ICDAS é um método especialmente importante para deteção de lesões de cárie no 
esmalte e para o planeamento do tratamento.9,11 
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Diagnóstico Imagiológico 
 
As técnicas imagiológicas para o diagnóstico da cárie dentária representam um meio de 
avaliação complementar à observação direta, sendo especialmente úteis para avaliar o grau 
de desmineralização.9 Não permitem, contudo, diferenciar lesões ativas de inativas.10 

 
No diagnóstico imagiológico, as zonas de desmineralização e as lesões cavitadas podem ser 
identificadas pela observação de áreas de hipotransparência (Figura 8). Por norma, a 
extensão de uma lesão à polpa é um indicador de gravidade.10 

 
O Gold-Standard para avaliação imagiológica de cáries dentárias é a Radiografia 
Interproximal (Bitewing)12, no entanto, a Ortopantomografia (OPG) permite obter uma 
imagem completa dos maxilares superior e inferior e uma avaliação global do aparelho 
estomatognático.3  
 
Para a visualizar o ápex radicular e estruturas periapicais, avaliação da proximidade de 
lesões à polpa e follow-up de lesões complexas localizadas, o método de eleição é a 
Radiografia Pericapical Digital – RadioVideoGraphy (RVG).10,13 

Figura 8: Radiografia Periapical com área 
de hipotransparência em distal de 16. 

Outros meios complementares de diagnóstico 
 
Existem outros métodos de avaliação de cáries dentárias, de menor sensibilidade e sujeitos 
a um maior grau de subjetividade por interpretação do utilizador, sendo úteis apenas como 
complemento aos métodos acima mencionados.14 Estes dividem-se em: 
- Trans-iluminação por fibra óptica, ou FOTI (Fiber-Optic Trans-Illumination) (Figura 9);15 

- Métodos baseados em fluorescência (induzida por luz - Quantitative Light-Induced 
Fluorescence (QLF) ou induzida por LASER  - DIAGNOdent) (Figura 10);16,17 

- Métodos baseados na resistência eléctrica (Electric Caries Monitor).14  

Figura 9: Lesão cavitada observada por 
FOTI. 

Figura 10: Observação de biofilme e 
lesões cavitadas através de QLF. 
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Diagnóstico diferencial 
 
A observação de lesões dentárias tipo “white-spot”, apesar de mais frequentemente 
associada a cáries, pode estar associada a outras condições, nomeadamente, fluorose 
dentária – causada pela ingestão excessiva de flúor - e defeitos congénitos de esmalte, 
como a hipoplasia de esmalte – causados por alterações durante a amelogénese. 
Adicionalmente, na hipoplasia de esmalte, estas lesões estão já visíveis logo após 
erupção.9,10  

 
 
Abordagem Terapêutica 
 

A abordagem terapêutica de cáries tem três objetivos principais: (1) estratificação do risco e 
alteração de fatores; (2) parar ou reverter lesões não cavitadas com técnicas minimamente 
invasivas; e (3) restauração da integridade dentária em lesões cavitadas.10,18,19 

 
1 - Estratificação de risco e gestão terapêutica 
 

A avaliação e estratificação do risco são passos essenciais na abordagem à cárie, visto 
informarem quão invasiva ou conservadora deverá ser a intervenção médica, quando é 
adequada a escalada terapêutica e qual o seguimento apropriado.  
 
Existem diversos questionários e ferramentas para a estratificação do risco individual de 
cárie. Apenas duas destas ferramentas, o Cariogram (do Departamento de Cariologia da 
Universidade de Malmo) (Figura 11) e o CAMBRA (Caries Management By Risk Assessment), 
apresentam estudos longitudinais publicados com avaliação da sua capacidade 
preditiva.10,19 

Para qualquer grau de risco é essencial promover sempre medidas de prevenção primária e 
secundária (abordadas na secção “Prevenção”)10, sendo estas: 
 
- Regime de remoção de biofilme através da melhoria da higiene oral; 
- Modificação da dieta com diminuição da ingesta de açúcares; 
- Fluorização adequada através do recurso a pastas de dentes com 1000-1500ppm de 

flúor, “Spit don’t rinse” (não bochechar com água após a escovagem), suplementação 
(em regiões sem água fluorizada) e aplicação profissional de vernizes ou géis 
fluoretados; 

- Métodos de barreira, nomeadamente a aplicação de selantes (faces oclusais de molares 
permanentes) e infiltração de resinas em lesões proximais não cavitadas em casos 
selecionados.  

Figura 11: Exemplo de um cálculo de risco 
individual de cárie através do Cariogram. 
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2 - Tratamento não-invasivo de cárie – Agentes de remineralização 
 
Em doentes com um grau de risco baixo e/ou com lesões em estado inicial, acessíveis à 
escovagem, é recomendável iniciar uma abordagem conservadora, mediante medidas 
preventivas de forma a conseguir a remineralização e estabilização da cárie.  
Estas medidas consistem em diferentes substâncias formuladas para aplicação tópica, por 
profissional de saúde ou mediante géis ou pastas dentífricas suplementadas.10,18,20 

Entre estas substâncias destacam-se: 
- Flúor tópico; 
- Xilitol e outros poliálcoois; 
- Sistemas baseados na utilização de cálcio e fosfato amorfo; 
- Sistemas arginina/bicarbonato. 

 
 

3 - Abordagem a lesões cavitadas 
 
O tratamento de uma lesão cavitada varia conforme a extensão da mesma, associada ao 
grau de risco da sua progressão. 
 
Lesões limitadas ao esmalte, em doentes de risco baixo ou moderado, podem ser 
abordadas por técnicas de remineralização associadas ao controlo dos fatores de risco. No 
entanto, em doentes de alto risco, ou em lesões com extensão dentinária, embora a 
modificação de fatores de risco continue a ser essencial, a abordagem é necessariamente 
mais invasiva e consiste na remoção de tecidos desmineralizados e aplicação de material 
restaurador.10 

Prevenção 
 
Tomando em consideração o ditado popular “Uma tragédia nunca vem só”, e por tratar-se 
de uma doença infetocontagiosa, raramente a cárie dentária se desenvolve única e 
isoladamente no mesmo doente. O desenvolvimento e reincidência de novas lesões 
tornam-se uma certeza, quando os fatores e comportamentos de risco permanecem, 
independentemente de quantas restaurações ou extrações dentárias o doente já tenha 
realizado. 
 
Posto isto, a abordagem terapêutica da cárie dentária só se justifica e só faz sentido quando 
existe uma educação adequada e adesão satisfatória do doente às diferentes medidas de 
prevenção. Entre estas, a mais importante, mais fácil de implementar e talvez mais 
frequentemente descurada entre doentes, é a higienização oral. A sua principal função é a 
remoção mecânica do biofilme, a qual só é alcançada se a higienização for feita de forma 
rotineira e múltiplas vezes ao dia.  
 
Existem diferentes instrumentos e procedimentos, sendo o principal a escovagem dentária 
manual ou mecânica (no mínimo após a primeira refeição e ao deitar). Adicionalmente, é 
também essencial a higienização de áreas interdentárias, tanto através do uso de fio 
dentário ou escovas interdentárias (podendo nalgumas situações específicas - próteses 
fixas, bolsas periodontais profundas, etc. - ser necessário o uso de irrigadores).10,18,20 
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Além da higiene oral, a manutenção de um aporte tópico adequado de flúor à cavidade oral 
(especialmente em regiões sem água fluoretada) é também de extrema importância. Este 
aumenta a resistência à desmineralização, favorece a remineralização e tem ação 
antibacteriana em concentrações mais elevadas. O método mais comumente usado de 
aplicação de flúor consiste na utilização de pastas dentífricas com concentrações superiores 
a 1000ppm. Adicionalmente podem também ser usados vernizes de flúor, géis de fosfato 
acidulado de flúor ou elixires de flúor. 10,18,20 

 
Em casos muito selecionados, uma medida eficaz na prevenção de cárie é a utilização de 
métodos de barreira em idades pediátrica. As fossas e fissuras dos molares e pré-molares 
são zonas de fácil acumulação de comida e acúmulo de biofilme, sendo por isso mais 
suscetíveis ao desenvolvimento de cárie em crianças.3 Os métodos de barreira consistem 
por isso na aplicação de selantes (ionómero de vidro ou resinas com fluoreto) nestas áreas. 
Pode ser realizada aos 4 anos nos dentes molares decíduos sãos e aos 7, 10 e 13 anos em 
dentes molares e pré-molares sãos.20 

 

Por último e como já abordado anteriormente, os hábitos alimentares têm um papel crucial 
no desenvolvimento de biofilme, sendo a educação nutricional do doente uma medida de 
prevenção obrigatória. Esta consiste na evicção de comida cariogénica, nomeadamente de 
hidratos de carbono fermentáveis como a sacarose e no controlo da frequência da ingesta 
alimentar.4,18,20 
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Introdução 
 
O vírus da imunodeficiência humana (VIH) é um retrovírus da família Retroviridae, género 
Lentivírus, que causa uma infeção responsável pela degradação progressiva do sistema 
imunitário humano. São conhecidos 2 tipos de vírus, o VIH-1 e o VIH-2, possuindo ambos a 
capacidade de se replicarem de forma exponencial através de mecanismos de transcrição 
reversa e integração no genoma celular humano. O alvo do VIH são células que apresentam 
à sua superfície o marcador CD4+, sendo por isso o maior reservatório deste vírus, os 
órgãos e tecidos linfóides.1 
 
 
Epidemiologia 
 
Segundo as estimativas publicadas pela UNAIDS em 2021 2, 37.7 milhões de pessoas viviam 
com infeção VIH, sendo que todos os dias surgem cerca de 4000 novas infeções. 
Atualmente, a prevalência da infeção por VIH tem uma tendência crescente e a sua 
incidência e mortalidade uma tendência decrescente. 
A transmissão do VIH pode ocorrer por via sexual, sanguínea ou materno-fetal, sendo a 
mais comum a via sexual. A nível global, os contactos heterossexuais desprotegidos 
continuam a ser a via de transmissão mais comum. 

Doenças definidoras de SIDA 

Candidíase esofágica 

Lesões por VHS com presença > 1 mês 

Sarcoma de Kaposi 

Tabela 1. Doenças orais definidoras de SIDA 

A doença 
 
A história natural da doença compreende 3 fases: a fase de infeção primária, que 
corresponde a um período inicial de intensa replicação viral, com a duração de 2 a 3 
semanas, em que os doentes apresentam sintomas semelhantes a um síndrome vírico agudo, 
culminando com uma diminuição acentuada dos linfócitos T CD4+; a fase de latência clínica, 
em que ocorre uma diminuição da replicação viral e a seroconversão, podendo durar até 
vários anos; e por último, a fase sintomática, em que ocorre uma intensa replicação viral e 
diminuição da resposta imunológica, favorecendo o surgimento de neoplasias e infeções 
oportunistas. Segundo a classificação do Centers for Disease Control and Prevention, a 
síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) define-se pela presença de uma doença 
definidora de SIDA (Tabela 1) em doentes com infeção por VIH ou na presença de contagem 
de linfócitos T CD4+ < 200 células/mm3. 
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O seu diagnóstico pode ser realizado através de pesquisa laboratorial por métodos diretos 
(deteção do vírus) ou indiretos (deteção de anticorpos anti-VIH). Os métodos indiretos são o 
Gold Standard para o diagnóstico da infeção por VIH, sendo os métodos diretos indicados 
para situações particulares, tais como, diagnóstico precoce de infeção VIH-1 (síndrome 
vírico agudo e transmissão vertical), rastreio de dádivas de sangue ou para realização de 
testes confirmatórios.3 
 
Atualmente, com o advento da terapêutica antirretrovírica combinada (TARVc), o seu 
tratamento passou a ser mais simples e com maiores taxas de adesão, levando a uma 
supressão de carga viral mais duradoura e eficaz. As diferentes classes diferenciam-se por 
atuar em fases distintas do ciclo replicativo do vírus, estando recomendadas algumas 
combinações já preconizadas de antirretrovíricos consoante o tipo de infeção e as 
características do doente. Em Portugal, definiu-se que todos os infetados por VIH, 
independentemente do valor da contagem de linfócitos T CD4+, devem iniciar TARVc.4 

Manifestações orais  da infeção por VIH 
 
As manifestações orais em doentes com infeção por VIH podem ser os primeiros sinais 
desta infeção. Por vezes, informam-nos sobre o estado de imunossupressão do doente, 
sendo algumas indicadores estabelecidos de progressão de doença, constituindo doenças 
definidoras de SIDA.  
 
Por permitirem o diagnóstico e condicionarem morbilidade significativa e diminuição da 
qualidade de vida dos doentes, é essencial estarmos sensibilizados para estas. A prevalência 
das diferentes manifestações orais observadas na infeção por VIH sofreu grandes alterações 
desde a introdução da TARVc. Diversos estudos têm demonstrado um aumento na 
contagem de linfócitos T CD4+ e redução na carga viral, com diminuição na prevalência da 
maioria das manifestações orais. Contudo, algumas manifestações como a doença 
periodontal, úlceras não especificas, estomatite aftosa recorrente e lesões provocadas por 
vírus do herpes simples (VHS), registaram um aumento da sua prevalência.5 
 
Segundo os últimos estudos, podemos considerar 6 grandes grupos de manifestações orais 
em doentes com infeção por VIH: origem infeciosa, doenças das glândulas salivares, 
autoimunes ou idiopáticas, neoplásicas, neurológicas e as relacionadas com fármacos 
(Tabela 2). 
 
No tratamento de todas as manifestações orais de infeção por VIH (Tabela 3), embora por 
vezes possa ser necessária terapêutica dirigida, deve-se garantir que os doentes estejam 
sob TARVc eficaz.  
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MANIFESTAÇÕES ORAIS E MAXILOFACIAIS 

FÚNGICA 

Candidíase 

Aspergilose 

Mucormicose 

Histoplasmose 

Criptococose 

VÍRICA 

Lesões de VHS 

Lesões de Vírus Varicela Zoster 

Leucoplasia pilosa oral 

Lesões de citomegalovírus 

BACTERIANA 

Tuberculose 

Doença periodontal  

Estomatite aftosa recorrente 

DOENÇA DAS GLÂNDULAS SALIVARES 
Xerostomia  

Hipertrofia de glândulas salivares major 

IMUNOMEDIADA OU IDIOPÁTICA 
Úlceras orais não específicas 

Hiperpigmentação melanótica  

NEOPLASIA 

Sarcoma de Kaposi 

Linfomas não-Hodgkin 

Carcinoma pavimento celular 

NEUROLÓGICO Nevralgia do trigémeo 

ASSOCIADA A FÁRMACOS 

Hiperpigmentação mucosa  

Eritema multiforme 

Reações liquenoides 

Tabela 2. Grupos de manifestações orais em doentes com infeção por VIH. 

PATOLOGIA TERAPÊUTICA 

CANDIDÍASE 

In
ic

ia
r 

o
u

 o
ti

m
iz

ar
 T

A
R

V
c 

1º linha: Fluconazol 

2ª linha: Itraconazol, voriconazol, posaconazol  

Casos refratários: Anfotericina B ou equinocandinas 

GENGIVITE OU 

PERIODONTITE 

ULCERATIVA 

NECROTIZANTE 

Metronidazol  

Colutório de clorohexidina a 0,12% 

Analgesia 

Desbridamento cirúrgico 

ESTOMATITE 

AFTOSA 

RECORRENTE 

Corticóides tópicos: triancinolona 0.1%, dexametasona 0.5 mg/mL, 

clobetasol 0.05%  

Corticóides sistémicos: prednisolona 

Analgesia 

ÚLCERAS ORAIS 

NÃO ESPECÍFICAS 

Úlceras acessíveis: clobetasol tópico a 0.05%  

Úlceras de difícil acesso: dexametasona em solução oral a 0.5 mg/mL  

Úlceras refratárias - prednisolona oral 

INFEÇÃO POR VHS-1 

Tratamento tópico normalmente não é eficaz 

Tratamento sistémico (durante 5 a 10 dias): 

Valaciclovir - 1G PO 3x por dia 

Famciclovir 500mg PO 2x por dia 

Aciclovir 200mg PO 5x por dia 

 Profilaxia de infeções recorrentes: 

Aciclovir 400mg PO 2x por dia  

Valaciclovir 500mg PO 2x por dia 

Famciclovir 500mg PO 2x por dia 

Infeções resistentes ao aciclovir: 

Foscarnet 80–120 mg/kg/dia IV em 2–3 doses até melhoria clinica 

  

INFEÇÃO POR VPH 

Excisão cirúrgica das lesões  

Crioterapia 

Ácido tricloroacético 

Ablação com laser 

  

SARCOMA DE 

KAPOSI 

Quimioterapia sistémica ou intra-lesional 

Excisão cirúrgica 

Tabela 3. Terapêutica das manifestações orais em doentes com infeção por VIH. 
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Num estudo de Zaid H. Khoury et al (2021), estão descritas as manifestações orais mais 
prevalentes atualmente (Tabela 4).  
 
A candidíase oral constitui a manifestação mais comum, com uma prevalência de 35% em 
doentes com infeção por VIH e superior a 90% em doentes com SIDA. O tipo mais comum 
descrito é a candidíase pseudomembranosa, seguida da eritematosa e da queilite angular. 
Quando as lesões orofaríngeas se estendem ao esófago, estamos perante uma doença 
definidora de SIDA. Na maioria dos casos, é sintomática, com dor, ardor e disgeusia, 
podendo levar a mal-nutrição e perda ponderal grave. O seu tratamento deve iniciar-se por 
antifúngicos tópicos, sendo o clotrimazol ou miconazol a terapêutica de eleição. A sua 
recorrência é comum, podendo ser necessário recorrer a terapêutica sistémica, sendo o 
fluconazol o tratamento de primeira linha nesses casos.  
 
 
A leucoplasia pilosa oral é a segunda manifestação oral mais comum em doentes com 
infeção por VIH, estando associada ao vírus Epstein-Barr com uma prevalência de 15% em 
doentes com infeção por VIH. Esta condição é rara em imunocompetentes, e por isso, na 
ausência de uma causa de imunossupressão conhecida, é altamente sugestiva de infeção 
por VIH. Por norma, as lesões são bilaterais, assintomáticas e autolimitadas. Em caso de dor 
ou desconforto pode iniciar-se aciclovir ou valaciclovir. 

 
 

Patologia Prevalência 

Candidíase 35% 

Leucoplasia pilosa oral 15% 

Hiperpigmentação mucosa 9% 

Doença periodontal 8.2% 

Doença de glândulas salivares 8% 

Estomatite aftosa recorrente 7% 

Úlceras orais não específicas 5% 

Sarcoma de Kaposi 5% 

Infeções por VHS 4.5% 

Infeções por VPH 3.5% 

Tabela 4. As 10 manifestações orais mais comuns em doentes com infeção por 
VIH. A negrito, encontram-se as doenças que sofreram aumento da sua 
prevalência após a TARVc. Todas as outras patologias sofreram uma diminuição 
da sua prevalência. 
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A hiperpigmentaçao mucosa, descrita em 9% dos doentes com infeção por VIH, 
principalmente no continente asiático, pode ser secundária a alguns antirretrovíricos, como 
a zidovudina, ou idiopática, não necessitando de tratamento.  
 
 
A doença periodontal, com uma prevalência de 8.2% em doentes com infeção VIH, registou 
um aumento da sua prevalência após introdução da TARVc, devido ao facto desta 
população apresentar atualmente um aumento da sobrevida, e com isso um aumento 
natural da prevalência da doença periodontal relacionada com o envelhecimento. Contudo, 
os 3 padrões atípicos de doença periodontal (eritema linear gengival, gengivite e 
periodontite ulcerativas necrotizantes), comuns nestes doentes, tiveram uma diminuição da 
sua prevalência após introdução da TARVc. 
 
 
No que concerne à patologia de glândulas salivares, o mais descrito é o aumento de 
volume de glândulas salivares major, que quando unilateral deve ser excluída patologia 
maligna com punção aspirativa por agulha fina, ou a xerostomia. A sua prevalência é de 
cerca de 8%. A etiopatogenia não é conhecida, acreditando-se que possa estar relacionado 
com uma lesão linfoepitelial benigna associada ao citomegalovírus e vírus Epstein-Barr ou 
ser secundário aos antirretrovíricos. 

A estomatite aftosa recorrente e as úlceras orais não específicas apresentam uma 
prevalência de 7 e 5%, respetivamente. Ambas tiveram um aumento significativo da sua 
prevalência após introdução da TARVc, podendo justificar-se pela síndrome de 
reconstituição imune, uma resposta imunológica associada à melhoria da imunidade após o 
início da TARVc que leva a um agravamento paradoxal de infeções oportunistas pré-
existentes. Nos doentes com infeção por VIH, a apresentação é mais grave. As lesões são de 
maiores dimensões, mais frequentes e mais dolorosas.  
O seu tratamento é sintomático com analgesia e corticóides tópicos (clobetasol ou 
dexametasona) ou sistémicos (prednisolona), ressalvando que estes doentes apresentam 
uma pior resposta terapêutica.  
 
 
O sarcoma de Kaposi é a neoplasia mais comum nestes doentes e uma doença definidora 
de SIDA. Apresenta uma prevalência de 5%, tendo esta sofrido uma diminuição após a 
introdução da TARVc. É comum apresentar-se com lesões de tom violáceo na mucosa oral, 
nomeadamente no palato duro, gengiva e língua. 
O diagnóstico definitivo deve ser realizado através de biópsia incisional e na maioria dos 
casos resolve com início ou otimização da TARVc. Em alguns casos, pode ser necessário 
quimioterapia intralesional ou excisão cirúrgica.  
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A infeção pelo VHS tem uma prevalência de 4.5%, tendo registado um aumento da 
prevalência após introdução da TARVc, podendo ser justificado pela síndrome de 
reconstituição imune. As lesões são por norma mais exuberantes, persistentes e com maior 
disseminação, muitas vezes com febre e linfadenopatias cervicais associadas.  
Nos doentes com SIDA que apresentem úlceras persistentes, é fundamental a realização 
de biópsia, uma vez que estes doentes apresentam maior risco de desenvolver displasia.  
O seu tratamento deve ser sistémico com valaciclovir ou aciclovir oral. Nos doentes com 
infeções recorrentes, deve ponderar-se profilaxia com toma a longo prazo dos mesmos 
fármacos.  
 
 
As infeções pelo vírus do papiloma humano (VPH), com uma prevalência de 3.5%, tiveram 
uma diminuição da prevalência após introdução da TARVc. Nestes doentes, alguns 
genótipos pouco frequentes na população geral, como o 2, 7, 13 e 32, são comuns. As 
lesões podem ser variadas, tais como papilomas, verrugas vulgaris, condiloma acuminado 
ou doença de Heck, surgindo geralmente múltiplas lesões concomitantes.  
O tratamento destas lesões passa por excisão cirúrgica, apresentando estes doentes maior 
risco de carcinoma pavimentocelular da orofaringe ou da cavidade oral associado ao VPH.  
Crioterapia, ácido tricloroacético ou ablação com laser também são opções terapêuticas nas 
lesões em que a excisão não seja viável, contudo podem apresentar maior recidiva.  

Conclusão 
 
A infeção por VIH é uma doença multissistémica que pode cursar por vezes com 
manifestações orais. Quando presentes, estas podem representar os primeiros sinais de 
infeção, permitindo um diagnóstico mais precoce ou, por vezes, serem sinais de progressão 
de doença. Uma vez que estes doentes apresentam um status imunológico comprometido e 
que um terço apresenta manifestações orais, não devemos descurar de um exame objetivo 
oral cuidado e regular, diminuindo assim o risco infecioso acrescido que possuem e 
garantindo um tratamento eficaz e melhoria da qualidade de vida. 
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imagens em Estomatologia, artigos de índole histórica, artigos de opinião ou artigos de 
interesse científico na área de atuação da Estomatologia, submetidos por médicos 
especialistas ou médicos internos das várias especialidades de ação hospitalar.  
 
Todas as propostas de publicação submetidas serão avaliadas por, pelo menos, dois 
membros do conselho científico/editorial da revista, composta por Assistentes Hospitalares 
Graduados e Graduados Sénior de Estomatologia do CHULC, que condicionarão a sua 
aceitação para publicação.  
 
Uma vez que o interesse desta Revista consta na partilha de conhecimento e 
multidisciplinaridade entre os diversos Serviços Hospitalares e a Estomatologia, com o 
intuito de melhorar e potenciar o atendimento do doente globalmente e não uma soma de 
sistemas, não é necessário que o conteúdo seja original, é no entanto, imperativo que seja 
da autoria de quem se propõe a publicar, e deve identificar em que contexto foi 
apresentado/publicado previamente.  
 
Antes de enviar os manuscritos, os autores devem obter todas as autorizações necessárias 
para a publicação do material apresentado, ao abrigo da proteção de dados e da ética.  
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO DA 
REVISTA DE ESTOMATOLOGIA DO CHULC, REC - ONLINE 

 
SUBMISSÕES  
 
Têm de ser realizadas online via email rec@chlc.min-saude.pt e devem incluir os elementos 
abaixo indicados:  
 
1. Nome dos autores e afiliação (máximo de 6 autores), pela ordem que desejam ver 

publicado.  
2. O título do trabalho que deverá definir com clareza o tema abordado. Deverá ser 

apresentado em português ou português e em inglês. 
3. Corpo do Artigo: Não há limite de número de palavras estabelecido. Não é necessário 

ajustar tipo de letra, tamanho da letra, espaçamento, margens ou paginação, uma vez que 
todo o arranjo editorial será feito pela equipa de Editores Associados.  

I. CORPO DO ARTIGO DE ACORDO COM O TIPO DE TRABALHO:  
II. Artigos de investigação – introdução, materiais e métodos, resultados, discussão 

e conclusões.  
III. Imagens em Estomatologia – imagens clínicas, de imagiologia, histopatologia, 

cirurgia, etc. As imagens devem ser acompanhadas de um título e um texto que 
sintetize a mensagem relevante a passar, incluindo uma breve história clínica, 
dados laboratoriais, terapêutica e condição atual do paciente, se pertinente. 

IV. Artigos de revisão – introdução, materiais e métodos, resultados, discussão e 
conclusões. 

V. Artigos de índole histórica ou artigos de perspetiva/opinião – artigos de revisão 
histórica e/ou expressar a sua opinião sobre temáticas atuais relacionadas com a 
especialidade.  
 
 
 

 
 

VI. Normas ou Protocolos / Propostas de Protocolos de orientação clínica – O corpo 
do artigo deverá ser organizado segundo as normas de publicação internacionais 
para guidelines - “The RIGHT Statement” http://www.right-statement.org/right-
statement/checklist.  

VII. Extended abstract de pósteres apresentados / publicados em congressos ou 
encontros, ou resumos de apresentações feitas no Serviço de Estomatologia, 
devem identificar explicitamente em que local foram previamente apresentados, 
e seguir o corpo do artigo que melhor se adeque. 

4. A exatidão das referências é de responsabilidade do autor. As referências bibliográficas no 
texto, tabelas e legendas terão que ser identificadas por números árabes sobrescritos. A 
numeração deverá corresponder a uma ordenação bibliográfica por ordem de citação no 
texto. Na lista de referências bibliográficas apenas deverão constar os artigos citados no 
texto e tabelas pela ordem de citação no texto. A bibliografia deverá ser exposta de 
acordo com o tipo VANCOUVER. 

5. Todas as tabelas deverão ser referidas no texto. Deverão ser numeradas com algarismos 
árabes, por ordem de citação no texto, e acompanhadas da respetiva legenda.  

6. Todas as figuras deverão ser citadas no texto e numeradas consecutivamente de acordo 
com a ordem de citação. As legendas das figuras deverão ser apresentadas imediatamente 
a seguir à figura que descrevem.  

7. Agradecimentos deverão ser expressos a pessoas e/ou a Instituições que tenham 
permitido a efetivação ou prestado contribuição para o trabalho.  
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