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EDITORIAL 
 

Bem-vindos à edição número 21 da Revista AMEP. Não posso deixar, mais uma vez, de agradecer o empenho e dedicação de toda a 

equipa editorial e comissão científica da Revista, na pessoa do seu Editor Chefe, Dr. Luís Filipe Fonseca. Sem esquecer os internos de 

Estomatologia que têm sido inexcedíveis na produção científica e mantendo o objetivo de indexação mais próximo. Provavelmente, alteraremos 

o nome da revista, tendo como objetivo secundário a internacionalização e a melhor divulgação da mesma. 

 

 Quero destacar o retumbante sucesso do webinar organizado pela Associação Portuguesa de Cirurgia de Ambulatório (APCA) ‘Limites da 

Estomatologia em Cirurgia Ambulatorial’, que decorreu a 29 de setembro de 2021, que foi elogiado pelo seu presidente, Dr. Carlos Magalhães. 

 O IV Congresso Nacional de Estomatologia (CNE), devido a contingências pandémicas foi realizado online, de 26 a 27 de novembro de 

2021, contando com cerca de 130 participantes.  

 

 Também estivemos presentes no XII Congresso Nacional de Cirurgia de Ambulatório, com um workshop de Estomatologia, nos dias 3 e 

4 de dezembro de 2021, em Coimbra. Agradeço o empenho e proatividade do Serviço de Estomatologia do Centro Hospitalar Universitário de 

Coimbra e do seu Diretor, Professor Dr. José Pedro Figueiredo, para a concretização e sucesso deste evento. 

 

 A maturação do aparelho organizativo da AMEP, em conjugação com a criação de eventos regulares ao longos dos últimos anos, tais 

como  o CNE, o Encontro Nacional de Internos de Estomatologia (ENIE), eventos Geração Bond, as Sessões Clínicas Nacionais de Estomatologia, 

workshops temáticos, a publicação semestral da Revista AMEP e o facto de estarmos presentes online, no nosso website estomatologia.org e 

nas redes sociais, adicionando a criação da Comissão Nacional de Internos de Estomatologia (CNIE) e do Conselho Nacional Sénior de 

Estomatologia (CNSE), associados uma atitude inclusiva com integração nos Corpos Sociais de colegas dos mais variados Serviços de 

Estomatologia do país e de colegas com atividade clinica privada exclusiva, todos estes fatores vieram facilitar a aproximação dos nossos 

associados e providenciar uma visibilidade e projeção à nossa associação relevante. 

 

 Temos uma parceria com Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), no sentido de criar eventos de interação entre 

especialistas de Medicina Geral e Familiar e de Estomatologia, ao nível do SNS, organizando fóruns de discussão de casos clínicos e sessões 

formativas. Tem como objetivo aproximar os ACES, das diferentes ARS, aos respetivos Serviços de Estomatologia do SNS. Será uma oportunidade 

para as duas especialidades, trocarem experiências e noções de saúde oral, construindo uma cadeia de valor acrescentado para os doentes, 

patenteando conhecimentos básicos da área e eficiência no encaminhamento dos doentes. Não posso deixar de agradecer, publicamente, a 

disponibilidade e interesse do presidente da APMGF, Dr. Nuno Jacinto. 

 

 O I Fórum Regional Norte, que estava programado para fevereiro de 2022, foi adiado, por motivos relacionados direta e indiretamente 

com a pandemia COVID-19. Por razões de economia de tempo e logística, decidiu-se que este evento será integrado no V CNE deste ano e, 

provavelmente, esta será a fórmula ideal no futuro. Assim sendo, o I Fórum Regional Norte e V CNE decorrerão nos dias 22 a 24 de setembro de 

2022, em local a determinar. O Fórum irá abordar a Patologia Oral, Lesões Potencialmente Malignas, Disfunção Temporomandibular, 

Osteonecrose Medicamentosa, Cirurgia em Estomatologia, Patologia das Glândulas Salivares. O Programa Científico do V CNE ainda está em 

elaboração. Neste evento estarão agendadas uma Assembleia Geral e Eleições para novos Corpos Sociais do triénio 2023-2025. 

 

 A CNIE vai organizar o ‘I Curso de Laser - princípios e técnicas’, com componentes teórica e prática a decorrer nos dias 31 de março e 1 

de abril de 2022, no Departamento de Ensino, Formação e Investigação do Centro Hospitalar Universitário do Porto. Este Curso pretende ser 

uma formação com partilha de experiência profissional e de atualização de conteúdos científicos, na forma de apresentações orais e de uma 

componente prática hands-on, integrados no tema “Laser na Estomatologia”. 

  

A CNIE também vai organizar no mesmo local, nos dias 19 a 21 de maio de 2022, o V ENIE. Os temas principais abordados serão: Novas 

fronteiras da Estomatologia, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono, a Dor Orofacial e a Medicina Estética na Estomatologia. Neste evento irá 

proceder-se à eleição da nova CNIE para 2022-2023. 

 

 Tenho de agradecer a colaboração e participação da CNIE em múltiplas ações da AMEP na pessoa do seu presidente, Dr. António Barbosa, 

interno de Estomatologia do CHVNGE. 
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 A AMEP em associação com a Direção do Colégio da Especialidade de Estomatologia da Ordem dos Médicos, vai realizar os Censos da 

Estomatologia 2022, onde se pretende obter uma fotografia mais real e pormenorizada da numeracia da nossa especialidade. Quantos médicos 

somos, onde estamos, o quanto e o que fazemos, etc. Estes dados serão importantes para sabermos onde nos encontramos, no presente, e 

projetarmos o futuro. 

 

 A AMEP também estabeleceu um protocolo com a Universidade Católica para suprir uma necessidade em desenvolver competências de 

Gestão de Empresas entre os seus associados e respetivos colaboradores, preparou-se uma proposta dos módulos sobre os temas considerados 

imprescindíveis para gerir uma empresa como é uma clínica médica, que constitui o Curso de Gestão de Clínicas Privadas. Foi dado grande relevo 

aos temas de natureza Contabilística e Financeira, fundamentais para compreender e antecipar a rentabilidade e viabilidade do negócio. 

Incluíram-se ainda dois módulos dedicados à elaboração da estratégia voltada para a satisfação do cliente, bem como a negociação e resolução 

de conflitos. Será ainda muito importante dedicar um módulo às questões operacionais e de logística, mas como são muito específicas deste 

negócio, sugere-se o envolvimento dum parceiro desta especialidade, a definir. O prazo limite para as inscrições será até ao dia 15 de março de 

2022. 

 

 Celebra-se este ano os 20 anos de existência da AMEP. Este projeto nasceu mais propriamente a 8 de dezembro de 2001, através de uma 

iniciativa liderada pelo Dr. Manuel Falcão, que endereçou o desfio a 16 Direções hospitalares de Estomatologia, anunciando o propósito de se 

disponibilizar para a formação de uma Sociedade: a Associação Portuguesa dos Médicos Estomatologistas. A data oficial de fundação foi a 2 de 

fevereiro de 2002, tendo sido anunciada em Diário da República, 3a Série, nº 125, de 31 de maio de 2002, 11 394-(26). 

 Prestemos uma homenagem aos fundadores da AMEP: 

 Direção 

  Presidente: Manuel Falcão 

  Vice-Presidente: Vítor Pimentel Torres 

  Secretário Geral: João Correia Pinto 

  Secretário Geral Adjunto: Barbas do Amaral 

  Tesoureiro: António Sousa Vieira 

 Assembleia Geral  

  Presidente: Humberto Bulhões Tavares 

  Primeiro Secretário: Maria Conceição Cerqueira 

  Segundo Secretário: Raquel Félix Alves 

 Conselho Fiscal 

  Presidente: José Lopes Azevedo 

  Primeiro Vogal: Carlos Alberto Reis 

  Segundo Vogal: Mário Gouveia Pinheiro  

 E aos 16 Diretores de Serviço de Estomatologia que empreenderam sinergias para revitalizar a nossa especialidade. 

  

Recordo, pessoalmente, o quão impactante foi para minha formação como interno, de 2003 a 2007, os eventos científicos organizados 

pela AMEP e as publicações científicas na Revista da associação. Foi por este reconhecimento da importância vital para os internos e especialistas 

que aceitei o convite para integrar os corpos sociais, como Editor Chefe da Revista AMEP, de 2011 a 2016. Posteriormente, candidatei-me à 

presidência da associação, em 2017, com a missão de exponenciar a sua potencial relevância na formação e acompanhamento da vida 

profissional dos colegas, como uma ‘cola’ agregadora de vontades, com o fito último de defender e projetar a Estomatologia no  século XXI, no 

seu segundo centenário de existência. Nestes 12 anos ao serviço da AMEP, enriqueci-me enquanto homem e profissional, travei conhecimentos 

e fiz amizades. Sinto que se iniciou, na associação, um trilho organizativo superior e focado. Melhores ainda serão os anos que virão. Esta nova 

geração vai abrir os horizontes e campos de ação da Estomatologia, experimentando novas técnicas de diagnostico e tratamento, acompanhando 

a tecnologia e o conhecimento. A Estomatologia é uma especialidade médico-cirúrgica hospitalar de excelência, onde é, muitas vezes, o último 

recurso resolutivo da patologia do aparelho estomatognático. 

  

A AMEP simboliza a verdadeira refundação da Estomatologia nacional, sem a qual o atual momento de vitalidade nunca teria sido 

possível. 

 Por último quero agradecer a todos vós, internos e especialistas, que apoiam e acreditam neste projeto. Juntos, seremos sempre mais 

fortes e conquistaremos o respeito entre pares. 

 

 

Rui Moreira 

Presidente da AMEP 
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NOTÍCIAS 
DA ESTOMATOLOGIA  

J. Serafim Freitas 

Assistente Hospitalar Graduado / Presidente do Colégio de Especialidade de Estomatologia 

Março 2022 

 

EXAMES DE SAÍDA DE ESPECIALIDADE – 2ª ÉPOCA DE 2021 
 

Mais uma vez a Estomatologia está de parabéns pois concretizou a formação especializada de mais três jovens médicas.  

Os exames realizaram-se no Serviço de Estomatologia do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, sob a presidência da Dr.ª Ana Fernandes 

(em substituição do Dr. Francisco Proença, Diretor do Serviço, ausente por doença, de que felizmente já está completamente recuperado) e tendo 

como vogal o Dr. Álvaro Diogo (Assistente Hospitalar do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho) e os respetivos Orientadores de 

Formação dos internos de especialidade.  

O dia 18 de outubro, em Lisboa foi assim mais uma feliz etapa para a Estomatologia Nacional.   

 

 

Da esq. ª para a dir. ª: Um aspeto de um dos júris de exame - Dr. Álvaro Diogo, Dr.ª Ana Fernandes, Dr. Paulo Palmela - Lisboa 
– Hospital de São José – 18 de outubro de 2021 

 

 

18 de outubro de 2021 – Hospital de São José 

ESPECIALISTAS CENTRO HOSPITALAR FORMADOR 

Cláudia Filipa Jorge Mata CHULN – Santa Maria 

Juliana Medeiros Almeida Rego CHUSJ – São João 

Maria João Cunha Dias CHUC- Coimbra 
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Tenhamos consciência que estamos a viver um tempo novo para a Estomatologia pois há muitos anos que não havia tal movimento formativo na 

especialidade. Não esquecer que, desde 2016, e apenas em 6 anos, já graduámos 49 especialistas, dos quais 10 durante o ano de 2020 e 13 em 

2021. Em face disto começa já a viver-se um verdadeiro movimento de rejuvenescimento nos Serviços!… 

 

 
Da esq.ª para a dir.ª: Dr. Álvaro Diogo, Dr.ª M.ª João Sobreira, Dr.ª M.ª João Dias, Dr.ª Ana Fernandes, Dr.ª Isabel Pina Monteiro, 

Dr. Paulo Palmela, Dr.ª Juliana Almeida Rego, Dr.ª Cláudia Mata - Lisboa – Hospital de São José – 18 de outubro de 2021 

 

O mais motivador é que, além disto, neste momento, temos em formação, de Norte a Sul, 61 médicos internos de especialidade, em 12 Serviços 
hospitalares de Estomatologia do SNS, e destes, esperamos formar onze jovens médicos especialistas em 30 de março e mais três em outubro de 
2022! Prevemos assim que 2022 seja mais um ano de excelência para a Estomatologia! 

 

 

HOSPITAIS EM LUTA POR MELHORES CONDIÇÕES DE 

TRABALHO – A ESTOMATOLOGIA NA PRIMEIRA LINHA! 
Foi com muito orgulho que, no dia 24 de outubro de 2021, ouvimos o Dr. Carlos Matos a denunciar em vários canais de televisão as más condições 
de trabalho e a degradação do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.  
Um estomatologista e diretor de Serviço, deu a todo o País uma lição de cidadania ímpar. A calma, o bom senso, a honestidade intelectual e a 
postura de servidor do interesse público e dos utentes do SNS, foram inesquecíveis. 
 
 

 
Duas semanas antes, a 6 de outubro, já tinha feito parte dos 87 médicos que, em solidariedade com o diretor clínico, se demitiram dos seus cargos 
de chefia, em protesto concertado. Obrigado, Dr. Carlos Matos! 
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O SNS DIZ SIM À RENOVAÇÃO DOS SEUS RECURSOS 

HUMANOS! 
Após o exame e a graduação de especialistas da 1.ª e 2.ª épocas de 2021, que para a Estomatologia foi a 20 e 30 de abril e a 18 de outubro, 

formámos treze novos especialistas.  

Depois de muitos anos de carência, foi um ano de ouro para a Estomatologia! 

 ESPECIALISTAS CENTRO HOSPITALAR 
FORMADOR 

CENTRO HOSPITALAR de 
CONTRATAÇÃO ATUAL 

Data de graduação - 26 de outubro de 2020 – CHULC – H. S. José 

Alexandra Maria dos Santos Lóio CHULN – Hospital de Santa 
Maria 

CHULC – Hospital de São José 

Data de graduação - 20 de abril de 2021 – H. de Braga 

Joana Barata de Paiva CHUSJ – São João CHUSJ – São João 

Pedro Manuel Alves Cabeça Santos CHUSJ – São João CHUSJ – São João 

Carina Isadora Pereira Pires Gonçalves CHUP – Santo António CH Tâmega e Sousa (Penafiel) 

Francisca de Castro Horta Lopes CHUP – Santo António Hospital do Santo Espírito – Angra do 
Heroísmo (Assistente Eventual) 

Rafaela Oliveira Vaz CHVNGaia / Espinho IPO Porto 

Data de graduação - 30 de abril de 2021 – CHS - H. de São Bernardo 

Andreia Maria Gonçalves da Silva Hospital de Braga Hospital de Braga 

André Miguel de Paulo Saura CHUC - Coimbra CHUP – Santo António 

Laura Sofia Nobre Rodrigues CHUC - Coimbra CHUC - Coimbra 

José Ricardo Vieira Ferreira CHULN – Hospital de Santa 
Maria 

CHULN – Hospital de Santa Maria 

Yashad Yunus Mussá CHULC – Hospital de São José CHULC – Hospital de São José 
(Assistente Eventual) 

Data de graduação – 18 de outubro de 2021 – CHULC – H. S. José 

Maria João Cunha Dias CHUC- Coimbra CHUSJ – São João 

Juliana Medeiros Almeida Rego CHUSJ – Hospital de São João CHUSJ – Hospital de São João 
(Assistente Eventual) 

Cláudia Filipa Jorge Mata CHULN – Hospital de Santa 
Maria 

CHULN – Hospital de Santa Maria 
(Assistente Eventual) 

1994 

Rui Manuel Cabral Mota CHUP – Santo António H. Pedro Hispano (Matosinhos) 
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No 1.º concurso para preenchimento de vagas de especialistas, que aconteceu em julho de 2021, houve onze vagas a concurso, tendo sido 

preenchidas nove.   

Em janeiro de 2022 houve mais quatro vagas a concurso e dessas foram preenchidas duas, tendo sido colocados dois colegas, uma no Hospital de 

São João e um em Matosinhos.  Entretanto também o Hospital do Santo Espírito em Angra do Heroísmo abriu um concurso para um especialista, 

que se espera tenha resultado final em maio de 2022.  

Sendo cada vaga aberta muito importante para a renovação e o crescimento da especialidade, são de realçar como muito especiais a entrada da 

Dr.ª Rafaela Vaz para o IPO do Porto, onde assim se começa a renovação geracional, e a da Dr.ª Carina Gonçalves para Penafiel onde a 

Estomatologia está muitíssimo carenciada. Também a entrada do Dr. Rui Cabral Mota para Matosinhos constitui esperança para um Serviço, que 

se espera, possa crescer a breve prazo. 

 

PÁGINA DA ESTOMATOLOGIA NO SÍTIO DA OM 
Aprovado pela DCEE em 6 de outubro de 2021 e após aprovação pelo Conselho Nacional da Pós-graduação da OM, 

foi publicado a 4 de novembro de 2021 o parecer da Direção do Colégio de Estomatologia sobre “Esclarecimento 

sobre a Grelha da Prova Curricular” 

Desse parecer destacamos:  

“Tendo sido levantadas dúvidas no que se refere aos critérios de avaliação curricular da produção de artigos e 

comunicações científicas, em sede de exame de titulação de especialidade, vem esta Direção de Colégio de 

especialidade esclarecer que, no que se refere à prova curricular nomeadamente às alíneas d) e e) da “grelha de 

avaliação curricular”, que se encontra disponível no sítio da OM, e que foi emitida a 15 de setembro de 2007, (…)  

Esclarece-se que a valorização curricular da produção de artigos e comunicações científicas, exceto se especificamente mencionado de maneira 

diversa nos mesmos, deverá ser a mesma e contabilizada na íntegra para todos os intervenientes na sua elaboração, não podendo haver 

discriminação da valoração tendo em conta o posicionamento dos autores na lista que os elenca. Esta deliberação tem efeitos imediatos e deverá 

ser comunicada a todos os presidentes de júri e outros jurados de todos os exames de finalização de especialidade de Estomatologia, que, 

entretanto, ocorram, para que haja critérios uniformes de valorização curricular.  

Este parecer foi aprovado por unanimidade.” 

Consultar na íntegra em: 

https://ordemdosmedicos.pt/wp-content/uploads/2021/11/Esclarecimento-Grelha-Prova-curricular.pdf 

 

“BOND DE 3.ª GERAÇÃO” … 

Realizou-se no dia 8 de janeiro o “Bond de 3.ª Geração” em que, num evento telemático, organizado pela Comissão Nacional de Internos de 

Estomatologia 2021/2022, os internos de anos mais avançados receberam muito bem os 14 internos do 1.º ano num encontro que teve uma 

participação de 36 interessados, entre internos e orientadores de formação.   

É muito apropriado deixar aqui o programa: 

10:00 Sessão de Abertura Prof. Dr. José Figueiredo (Diretor do Serviço de Estomatologia do CHUC), Dr. Serafim Freitas (Presidente do Colégio da 

Especialidade de Estomatologia da OM), 

Dr. Rui Moreira (Presidente da AMEP) e Dr. António Pedro Barbosa (Presidente CNIE 2021-22)  

10:30 Exame Objetivo + Radiologia – Dr.ª Inês Borges (CHUC) e Dr. António Pedro Barbosa (CHVNG/E)  

11:10 Discussão  

11:30 Patologia Oral – Que Lesão é Esta? – Dr. Rui Seixas (CHS)  

11:50 Discussão  

12:00 Anestesia Local e Locorregional – Dr.ª Sofia Salgueiro (HB)  

12:20 Discussão  

12:30 Dentisteria – Dr.ª Ana Rodrigues (IPO-Porto) 12:50 Discussão  

13:00-14:30 Almoço  

14:30 Endodontia – Dr. Manuel Guedes (CHUP)  

https://ordemdosmedicos.pt/wp-content/uploads/2021/11/Esclarecimento-Grelha-Prova-curricular.pdf
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14:50 Discussão  

15:00 Exodontia – Dr.ª Beatriz Mota (CHULN)  

15:20 Discussão  

15:30 Urgências em Estomatologia - Parte 1 (Urgências Gerais) - Dr.ª Salomé Cavaleiro (CHUSJ)  

15:50 Discussão  

16:00 Urgências em Estomatologia - Parte 2 (Trauma Alveolodentário) - Dr.ª Filipa Veiga (CHULC)  

16:20 Discussão  

16:30 Sessão de Encerramento 

O evento teve uma Comissão Científica composta pelo 

Professor Doutor José Pedro Figueiredo, Dr. Serafim Freitas, Dr. 

Rui Moreira e Dr.ª Natacha Ribeiro. 

A Direção do Colégio da especialidade de Estomatologia esteve 

representada pelo seu presidente, de cuja comunicação na 

Sessão de Abertura, se relevam os seguintes extratos: 

“Em difícil e esforçado tempo de pandemia, aqui nos reunimos 

tendo por mote a palavra Estomatologia, neologismo inventado 

por um francês, Edmond Andrieu, em 1868, há exatamente 154 

anos, num tempo em que a Medicina e a Cirurgia se 

aproximavam e interrelacionavam, e em que os “físicos” (depois 

chamados médicos…) a passos largos se aproximavam dos 

cirurgiões numa procura de uma medicina holística com um 

tronco comum, que é a base da nossa atual formação. 

Sim, porque nós somos apenas mais uma das 50 especialidades 

médicas existentes em Portugal e temos genericamente o 

mesmo modelo de formação de qualquer uma delas. Somos por 

isso um produto da formação médica, na sua vertente pré-

graduada, de 6 anos, e na sua vertente profissionalizante, de 

mais 5 anos. 

Entre 2010 e 2015, formámos apenas 10 estomatologistas. Entre 2016 e 2021, e mercê do esforço radical de mudança produzido em 2011, a que 

não foi alheia a comemoração do centenário da especialidade nesse mesmo ano, e em apenas 6 anos, já formámos 49 estomatologistas. a batalha 

demográfica está a ser vencida e o futuro está assegurado…  

Neste momento temos 64 internos em formação e temos cerca de 145 especialistas nos nossos 27 Serviços Hospitalares em que temos 12 centros 

formadores. 

A nossa especialidade conta em Portugal com exatamente 110 anos de bons serviços à população, e o motivo da nossa reunião de hoje, o 

conhecimento da boca, sempre foi algo fundamental para o bem-estar daqueles cuja saúde temos sob a nossa responsabilidade. 

Beneficiamos assim de um modelo de ensino e profissionalização em que existe uma relação estreita, diária, de discípulo / mestre entre o interno 

e o seu orientador de formação, o que tem tornado a Medicina portuguesa numa das melhores do Mundo. Veja-se o fluxo migratório dos nossos 

jovens médicos para os países da Europa dita civilizada… (…) 

Empenhai-vos radicalmente em estudar, sois já médicos mas o momento fundamental para a vossa diferenciação é agora. 

Nessa linha participai nas sessões científicas que a AMEP organiza mensalmente, lede muito e publicai na Revista AMEP, na Revista da SPEMD, na 

Ata Médica Portuguesa e em outras revistas internacionais.   

Participai na diferenciação científica da especialidade, publicando, integrados em equipas onde não é importante quem é o 1.º, o 2.º ou o enésimo 

autor, mas sim que o importante é aprender, comunicar em ciência e construir a Estomatologia em conjunto! 

O futuro da especialidade joga-se também e muito no vosso inter-relacionamento pessoal e profissional e na capacidade que tiverem de 

estabelecer redes de conhecimento que funcionem e a que queiram sempre voltar.  

Acreditai que no futuro próximo, os Serviços de Estomatologia serão o que vos ajudardes a fazer deles. Sem a vossa presença, a breve prazo, e 

pela natureza castigadora da demografia, não haveria Serviços. Meditai bem nessa responsabilidade e pensai muito bem o que quereis fazer e até 

onde quereis ir, porque com certeza, ireis chegar lá!   (…) 
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As novas gerações são o produto do nosso tempo, da sua moderna 

formação universitária, da sua abertura ao mundo, das suas 

competências informáticas e tecnológicas, da sua atualizada 

literacia científica e do seu reconhecido humanismo.  

Faço-vos um desafio claro, ser a Estomatologia da primeira metade 

do século XXI, e ser muito diferente e muito melhor do que as 

gerações que vos precederam.  

O que nos consola é que Sir Isaac Newton disse que aquilo que 

conseguiu descobrir foi sempre a partir do caminho que outros 

tinham percorrido, e disse “Se eu vi mais longe, foi por estar sobre 

ombros de gigantes” …  

Por isso nunca vos sintais como anões, porque brevemente podereis 

ser vós os gigantes…” 

Foi acima de tudo uma bela jornada em que foram condignamente 

recebidos os novos internos, e em que, apesar do afastamento físico 

pandémico, se cimentou o “espírito de corpo”. Missão cumprida! 

 

 

 

LEI DO LICENCIAMENTO RADIOLÓGICO: UM FRACASSO EM 

TODA A LINHA, LEGISLAÇÃO, REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO! 
Foi enviada na 2.ª feira, dia 25 de outubro de 2021, uma carta conjunta assinada pelos Bastonários da Ordem dos Médicos, Ordem dos Médicos 

Dentistas e Ordem dos Médicos Veterinários, respetivamente Dr. Miguel Guimarães, Dr. Miguel Pavão e Dr. Jorge Cid, solicitando à Sr.ª Secretária 

de Estado do Ambiente, Dr.ª Inês dos Santos Costa, a revisão urgente do Decreto-Lei 108/2018 dadas as danosas consequências para o setor da 

Saúde Oral e Veterinário, causadas pelos normativos previstos no mesmo. 

Este Decreto Lei 108/2018 de 3/12 deveria transpor adequadamente para o nosso ordenamento jurídico a Diretiva 2013/59 Euratom do Conselho, 

de 5/12, que fixa as normas de segurança relativas à proteção contra os perigos resultantes da exposição planeada a radiações ionizantes, mas, 

dado o aparente desconhecimento pelos seus redatores nacionais da realidade do setor da Saúde, nomeadamente da Saúde Oral e da Medicina 

Veterinária, está a revelar-se desadequado, impossível de implementar e, ao ser tentada a sua implementação, está a levar à ruína e à extinção, 

em poucos meses, dois setores da saúde humana e animal, que valiosos serviços têm prestado ao País e que nas últimas décadas tem tido um 

desenvolvimento por todos reconhecido. 

Só para dar um exemplo, a legalização de um simples equipamento de radiologia intraoral, reconhecidamente um dos equipamentos menos 

perigosos de emissão de radiação ionizante, cujo custo anda pelos 5000 a 6000 euros, e que anteriormente custava cerca de 100 a 200 euros a 

legalizar, custaria agora para o seu simples licenciamento, entre 10000 a 12000 euros, e para poder operar o equipamento seria preciso ainda que 

cada profissional fizesse um curso de 100 horas que importa em cerca de 3000 euros, como se não tivesse tido formação universitária certificada 

para assegurar a sua eficaz operação e o cumprimento das adequadas normas de segurança radiológica. 

De facto, esta Lei, com descabidas e onerosas exigências de formação para profissionais já suficientemente formados, sem uma indispensável e 

crucial análise de risco, com complexos e caros processos de registo e licenciamento, com incompreensíveis burocracias e dando origem a 

concertações de preços indisfarçavelmente cartelizadas, faz com que “um não problema” de segurança radiológica, transforme em vítimas dois 

setores que a COVID-19 abanou, mas que esta Lei, a não ser alterada, derrubaria! 

Por outro lado este novo ordenamento jurídico transforma pequenas clínicas de proximidade em “criminosos ambientais muito graves”, as coimas 

previstas podem ir de 24000 até 5000000 de euros, e condenam-nos ao encerramento precoce pois, nem que tivessem os meios para se 

“legalizarem”, e teriam de dispor de 10000 a 12000 euros para esse fim, não teriam sequer possibilidade de o fazer pois são escassas as firmas que 

estão certificadas para permitir completar esses procedimentos até abril de 2022, altura em que a fiscalização atuará sem quaisquer 

contemplações, fustigando dois setores que sempre cumpriram com todas as suas obrigações legais e que se veriam obrigados massivamente a 

encerrar portas, com as consequências para a saúde pública humana e animal que se imaginam. 

Estamos a falar de setores com cerca de 6000 clínicas de saúde oral de proximidade e de mais de 1780 clínicas veterinárias cujo tecido de micro e 

PME é por todos conhecido. Seria ridículo que aquilo que a COVID-19 não conseguiu, uma má transposição legislativa destruísse. 
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Trata-se pois de uma tomada de 

posição muito amadurecida tomada 

pelas três Ordens após diversas 

reuniões com a Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA – entidade 

licenciadora) e com a Inspeção-Geral 

da Agricultura, Mar, Ambiente e 

Ordenamento do Território 

(IGAMAOT – entidade fiscalizadora) e 

nas quais se concluiu que a 

transposição da Lei Europeia para o 

ordenamento jurídico nacional foi 

realizada de modo muito inadequado 

sem qualquer sentido de 

proporcionalidade face aos riscos 

envolvidos, na prática tratando os 

pequenos consultórios e as pequenas 

clínicas de proximidade como se de 

perigosas centrais nucleares se 

tratassem, no que se refere à 

segurança radiológica. 

Nesse sentido foi também dada 

publicidade no sítio da Ordem dos 

Médicos a uma Petição exclusivamente para profissionais sobre esta mesma temática, dirigida ao Senhor Primeiro Ministro, e que desde 14 de 

setembro, contou com 4557 assinaturas de médicos, maioritariamente estomatologistas, médicos dentistas e médicos veterinários, num 

movimento solidário e de autodefesa como nunca se viu, reunindo estas três classes profissionais por uma mesma causa comum. Do mesmo modo 

a ela se associaram diversas associações profissionais representativas dos estomatologistas, dos médicos dentistas, dos odontologistas e dos 

médicos veterinários. Refira-se que esta petição foi assinada pelo Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães. 

https://peticaopublica.com/mobile/pview.aspx?pi=PT109978 

A OM vai também formalizar uma proposta à OMD para fundar o Fórum Português da Saúde Oral com a participação das Ordens dos Médicos e 

Médicos Dentistas, Associações representativas das áreas profissionais e Instituições de Ensino Superior do Setor, para que haja uma troca de 

impressões mais facilitada que permita o conhecimento mútuo, a rápida circulação da informação, a discussão atempada dos temas referentes à 

Saúde Oral e a agilização da tomada de posições conjuntas sobre as matérias que com ela se relacionam.  

 

“ODONTO SUMMIT” - 11 DE DEZEMBRO DE 2021 
Venho, trazer aqui a voz da Ordem dos Médicos e 

representar um setor, com muito significado histórico e com 

um peso e um papel fundamental a nível dos hospitais do 

SNS mas que também está na iniciativa privada: falo da 

Estomatologia e dos estomatologistas. Hoje somos cerca de 

400 estomatologistas no ativo, dos quais 145 nos hospitais 

do SNS. E foi interessante ver hoje de manhã o Dr. João Neto 

apresentar uma notícia de jornal de 1968 em que havia 

apenas 450 estomatologistas… e o título era “Dentistas 

precisam-se”. 

Dizer-vos também que estamos presentes em 27 dos 51 

hospitais e centros hospitalares do SNS e fazemos 

anualmente cerca de um quarto de milhão de consultas, 

mais de 10000 cirurgias, somos responsáveis por cerca de 

1000 internamentos, fazemos Serviço de Urgência, 

participamos em consultas de Grupo, lecionamos formação 

pré-graduada e pós-graduada a alunos de Medicina e 

Medicina Dentária, e fazemos formação profissionalizada a 

médicos internos de Estomatologia, de Cirurgia Maxilofacial 

e de Cirurgia Plástica, entre outros. Em pinceladas gerais é 
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isso que fazemos! 

Indo diretamente ao assunto e falando sobre a Saúde Oral, 

devemos dizer que temos alguns problemas e que, importando 

aqui pouco identificar os culpados, como estes problemas nos 

afetam a todos, todos deveriam estar aqui representados. Foi por 

isso que viemos! 

Desses problemas destaco três a que chamo os três grandes 

elefantes no meio da sala da Saúde Oral. 

1 – a pletora de profissionais 

Já tudo foi dito sobre os números excessivos de profissionais 

formados e em formação. Por exemplo, segundo a OMD, nos 

cerca de 13533 médicos dentistas existentes em 2020, haveria 

cerca de 1077 médicos dentistas (7,96%) que se formaram, mas 

não estão a exercer, e abandonaram a profissão! Isto interpela-

nos! As pessoas formam-se para não exercer! E ainda há 1722 (12,72%) que estão a exercer exclusivamente no estrangeiro! Ou seja, quase 21% 

da classe de médicos dentistas ou desistiu da profissão, ou emigrou!  

Em 2020 já tínhamos 1 médico dentista para cada 884 habitantes, o que é manifestamente excessivo, quando a OMS propõe idealmente 1 dentista 

para 1500 a 2000 habitantes. Juntando os estomatologistas e os odontologistas (11397 + 400 + 200 = 11997) o rácio baixa ainda mais, mas é mais 

real, para 1 profissional para cada 841 habitantes.   

Mesmo admitindo o rácio de 1 profissional para 1500 habitantes já temos em Portugal profissionais suficientes para 17,995 milhões de habitantes. 

E vai piorando porque em 2024 já seremos 13847 profissionais, ou seja 1 para cada 743 habitantes, profissionais suficientes para tratar 20,77 

milhões de habitantes. Se todos tivessem recursos económicos para se tratarem… 

Infelizmente não somos 21 milhões! Até estamos em crise demográfica! Alguém que pare com este delírio … que, sozinho, está a matar o setor. 

De facto, não será preciso mais nada para proletarizar a classe e acabar com a classe dos profissionais de saúde oral que se vão debater como 

peixes sem oxigénio num aquário sobrelotado e prejudicar-se uns aos outros para sobreviver, para gaudio dos empregadores que os convencerão, 

na prática, a pagar para trabalhar. Os mais jovens, estão a pagar para trabalhar, vivem à custa dos familiares, não podem pagar formações, adiam 

os seus projetos de vida, e na melhor das hipóteses, emigram!  

E ouve-se falar em criar mais cursos de Medicina Dentária… será para exportação? Ainda a semana passada se ouviu falar de mais um… que vai ser 

dirigido por um ex-ministro da saúde…  

E quem pensar que as Ordens pouco podem fazer, está errado. As Ordens podem e devem fazer mais pois o seu papel principal é o de defender 

os cidadãos. Têm o dever de denunciar em praça pública, bem alto esta situação e de denunciar a mesma junto do poder político para que se 

suspenda esta esquizofrenia de grupo em que todos sabemos que, quando já temos profissionais de sobra, continuamos a produzir ainda mais 

profissionais! 

E será preciso fechar Faculdades? Provavelmente não, pois o negócio da formação internacional já existe, está em crescendo e é frutuoso (39% 

dos alunos em 2020, eram estrangeiros), e além disso as pós-graduações e doutoramentos são já hoje uma importante fonte de rendimento para 

as Faculdades. Há assim que diminuir muito significativamente o negócio da pré-graduação para nacionais e aumentar o da pós-graduação.  

2 – A injustiça contratual: Contratos leoninos e dumping 

As Ordens também terão que demonstrar que não é leal e não é possível trabalhar 

abaixo do preço de custo e que não se pode trabalhar a fazer concorrência desleal aos 

colegas, assinando contratos leoninos com seguradoras e subsistemas de saúde em 

que na prática há indícios de “dumping”. Existe aqui uma Mafia organizada e 

cartelizada que explora o trabalho dos profissionais vendendo seguros relativamente 

caros aos pacientes, obrigando os profissionais a trabalhar abaixo dos preços de custo 

e até introduzindo clausulas em que determinados atos como por exemplo, 

destartarizações, extrações e radiografias intraorais, são gratuitos. Acredite colega… 

isto tudo, numa clínica perto de si! 

3 – O terceiro elefante é a hiper-regulamentação legal baseada nos interesses dos lobbies em que se torna virtualmente impossível, a existência 

das pequenas clínicas de proximidade. De facto, a pomposamente chamada “Lei de proteção radiológica” é só mais um protótipo eficaz e acabado 

da lei concebida para dificultar a vida dos cidadãos honestos e cumpridores. 

Ainda por cima a lei aparece para resolver “um não problema” de perigo radioativo que, como todos sabemos, nunca existiu na nossa atividade. 

Basta verificar o histórico dos nossos dosímetros, repetidamente a zero!  
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E por isso a Ordem dos Médicos, desde logo pela Direção do seu Colégio de 

Estomatologia, por centenas de estomatologistas e depois pelo seu Bastonário, 

Dr. Miguel Guimarães, apoiaram inequivocamente e assinaram a Petição 

“Radiologia na Estomatologia, Medicina Dentária e Medicina Veterinária” 

integrando um movimento de união e tomada de consciência do setor como 

nunca se viu e que juntou, em apenas 2 meses, mais de 4550 assinaturas. Mas o 

Sr. Primeiro-Ministro ainda não nos recebeu!... Ainda não deve ter tido agenda… 

Quaisquer taxas vão refletir-se sobre os doentes que, em última análise, são 

quem paga as taxas. E os doentes não têm sequer recursos para fazer o básico 

em saúde oral… E as clínicas e consultórios já perceberam que o processo todo 

lhes custará cerca de 10000 a 12000 euros, fora os cursos, ou seja, são 6000 

clínicas x 10000 euros, um maravilhoso negócio de 60 milhões de euros só para 

a nova legalização radiológica, em muitos casos de aparelhos que já estavam 

legalizados e que até pagavam taxas anuais de vistoria. São 60 milhões de euros, 

só na Saúde Oral. É este o valor do negócio, estimando por baixo… e agora já 

todos percebemos para que é que esta lei foi feita, a mando de quem, e porque 

é que há tão poucas empresas reconhecidas pela APA para a legalização… 

escusavam era de ser tão ridículos a ponto de exigir a chancela de profissionais 

que, na prática, não existem: os físicos médicos! 

Lembro também aqui que houve um Ministro das Finanças do Governo de Portugal chamado Vítor Gaspar que, em 2012, ficou famoso por explicar 

a um colega de Governo com uma frase simples, que o dinheiro era escasso… “Não há dinheiro. Qual destas três palavras é que não percebeu?”. 

Pois meus amigos, estamos na mesma, não haverá dinheiro para as clínicas pagarem estas taxas e estas “legalizações” milionárias. E muito menos 

para as coimas! E, se é para isto, mais vale fechar a porta já, massivamente, enquanto ainda é possível interpelar e abanar quem nos governa. 

Porque é preciso que alguém adulto entre na sala e tire de lá o elefante!  

Aqui chegados e para nossa reflexão, é minha convicção que, quem quiser, a um horizonte de 5 a 10 anos, resolver o problema de um setor que já 

foi próspero e que já hoje, para muitos, está em falência, não pode negar e tem que enfrentar corajosamente estes três problemas. E há outros… 

há mais elefantes, mas eu não podia trazê-los aqui todos hoje… 

Extrato da intervenção proferida na “Odonto Summit” no Seminário de Vilar, no Porto, em 11/12/2021 
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I V  C O N G R E S S O  N A C I O N A L  D E  
E S T O M A T O L O G I A  2 0 2 2  

Luís Fonseca 

Assistente Hospitalar de Estomatologia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central 

 
 

Após o inevitável adiamento do IV Congresso Nacional de Estomatologia em 2020, previsto para Faro, com a coorganização do Serviço de 

Estomatologia do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, devido ao suspeito habitual que se tem acostumado a enviesar-nos as vidas nos 

dois últimos anos, a Pandemia da COVID-19, finalmente, o IV Congresso Nacional de Estomatologia da Associação dos Médicos Estomatologistas 

Portugueses teve lugar, ainda assim de forma remota, online, entre os dias 26 e 27 de novembro de 2021.  

 

 

O Congresso decorreu, com já tem sido seu apanágio, com bastante entusiasmo e um muito bom nível científico e teve o patrocínio científico da 

Ordem dos Médicos, do Colégio de Especialidade de Estomatologia, da Associação Portuguesa de Cirurgia Ambulatória e da Associação Portuguesa 

de Medicina Geral e Familiar.  

Este IV Congresso, foi um encontro muito participado, onde foram produzidas significativas comunicações científicas e foram apresentados 43 

trabalhos a concurso, com a “sala” sempre repleta de profissionais interessados. 

A sessão solene de abertura decorreu com grande entusiasmo e contou com convidados de vários quadrantes como o Dr. Carlos Magalhães, 

Presidente da Associação Portuguesa de Cirurgia de Ambulatório, o Dr. Nuno Jacinto, Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e 

Familiar, o Dr. Serafim Freitas, Presidente do Colégio da Especialidade de Estomatologia da Ordem dos Médicos e o Dr. Rui Moreira, Presidente do 

Congresso e Presidente da Associação de Médicos Estomatologistas Portugueses. 

A boa participação no Congresso, com 96 inscrições, esteve ao nível dos números do congresso que o antecedeu (cerca de 106). As apresentações 

contaram, não só com ilustres Estomatologistas das várias gerações, bem como de colegas de outras especialidades como o Dr. Pedro Alves de 

Imagiologia, a Drª. Marta Conde, de Pediatria Reumatológica, entre outros. A moderação das mesas, sempre povoada por uma plateia muito atenta 

e interventiva, conseguiu, ainda que com um evento online, manter um debate relevante e interativo entre a mesa e os congressistas. 

 

As 37 comunicações escritas e as 6 comunicações orais a concurso fizeram elevar a qualidade científica que se tem vindo a demonstrar nos 

trabalhos apresentados ao longo dos anos, com o reflexo do que de melhor se vai fazendo nos diversos Centros Formadores. Destaco ainda a 

qualidade de algumas comunicações orais livre que foram convidadas a serem apresentadas nos primeiros dias, a par com os demais oradores 

convidados. 

O último dia terminou com as comunicações livres, mantendo o bom nível de audiência dos congressistas, que é de si um bom marcador da 

qualidade dos trabalhos, tendo terminado com a entrega de prémios dos trabalhos a concurso. 
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COMUNICAÇÓES ESCRITAS COMUNICAÇÃO ORAL 

PRÉMIOS 

1º LUGAR (com igual classificação) 1º LUGAR 

“PILOMATRIXOMA GIGANTE: Nem tudo o que 
parece, é – Relato de Caso Clínico” 
Ana Teresa Tavares, Centro Hospitalar e Universitário de 
Lisboa Central e IPO – Lisboa 

“GRANULOMA CENTRAL DE CÉLULAS GIGANTES” 
Salomé Cavalheiro e Rodrigo Oliveira, Centro Hospitalar e 
Universitário de S. João 

“UM CASO INCOMUM DE AGGREGATIBACTER 
APHROPHILUS EM ADENOMEGÁLIA CERVICAL 
ANTERIOR” 
Rita Cabral, Centro Hospitalar e Universitário do Porto 

 

3º LUGAR  

“OSTEOMIELITE MAXILAR E PERDA DENTÁRIA 
ESPONTÂNEA: Caso raro de Herpes Zoster com 
envolvimento de dois ramos do nervo trigémio” 
Catarina Ferreira, Centro Hospitalar e Universitário de 
Lisboa Central 

 

 

Por último, decorreu a Assembleia Geral da AMEP, com a promessa de um ano repleto de novos projetos e consolidação dos que já marcam a 
agenda anual da AMEP, com o apoio da CNIE, do CNSE e da Revista AMEP. Fica a promessa de um novo congresso anual, o V CNE em 2022, que 
virá reforçar o legado dos últimos anos de Congressos Anuais de Estomatologia e que esperamos já ser em modelo presencial ou híbrido, 
permitindo uma maior participação face aos seus antecessores. 
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ENTREVISTA  
Rui Moreira 

Presidente da AMEP 

Revista Maxillaris 
 

 

 

 

1. O IV Congresso Nacional de Estomatologia está agendado para os dias 26 e 27 de novembro próximo. A AMEP vai optar pelo formato 

exclusivamente virtual ou equaciona a possibilidade de introduzir uma componente presencial? 

 O IV Congresso não se realizou em Faro, em 2020, como inicialmente previsto, devido à pandemia COVID-19.  

 Em 2021, a Direção ainda ponderou realizar um evento híbrido ou misto, presencial no Algarve e online, mas devido à complexidade 

logística que iria implicar tal evento, à data da decisão, associado à incerteza quanto ao decurso da pandemia e ao local selecionado, visto que a 

instituição universitária, onde originalmente estava programado ser o local do congresso, também nos informou que o espaço seria reservado 

apenas para as aulas da academia. Acresce ainda o facto do encargo financeiro para a Associação de um evento híbrido subir para valores pouco 

interessantes. 

 Portanto, neste ano atribulado, vamo-nos manter pelo evento online.  

 Acredito, que, no próximo ano, já teremos um evento presencial, no mínimo. 

 

2. Qual é o lema desta edição do congresso e que temáticas vão destacar-se no programa científico? 

 Este congresso foca-se em temas basilares da Estomatologia, mas não descura outros assuntos atuais de caráter organizativo e técnico. 

Aborda temas relevantes tanto para o nosso exercício médico-cirúrgico hospitalar como fora dele. 

 Abordaremos a Imagiologia em Estomatologia, nomeadamente a ressonância magnética e a tomografia computadorizada de feixe cónico.  

 Ainda dentro desta temática, convidámos a Agência Portuguesa do Ambiente, que se fará representar por um engenheiro, para nos falar 

das adequações radiológicas nos consultórios, um tema premente na atividade privada e que tem gerado muito desconforto dos profissionais pela 

sobre regulamentação na área. 

 Discutiremos sobre a patologia óssea maxilar, patologia salivar, a ortodontia e a sua relação com casos periodontais e cirúrgicos. 

 Vamos apresentar um projeto que muito nos honra, revelando uma futura parceria com a Universidade Católica, o Curso de Gestão de 

Clínicas Privadas. A AMEP está empenhada em desenvolver competências de Gestão de Empresas entre os seus associados, dado ter identificado 

uma falta de preparação e formação dos médicos nesta área. Se, no passado, era relativamente fácil para um médico estomatologista aventurar-

se no mundo da atividade privada e garantidamente obter sucesso, atualmente, com a competitividade e multiplicidade de ofertas, a atividade 

privada tornou-se pouco atrativa e financeiramente muito arriscada para os médicos. Dar-se-á grande relevo aos temas de natureza contabilística 

e financeira, fundamentais para compreender e antecipar a rentabilidade e viabilidade do negócio. O nosso desejo é empoderar os 

estomatologistas na área da gestão, para que possam ter mais possibilidades de escolha na sua atividade profissional de qualidade, criando uma 

cultura de criação de valor para o cliente, e, já agora, recrutar alguns elementos para nos ajudar a desenvolver a nossa associação. 

 A importância dos registos clínicos e da correta codificação dos procedimentos, nomeadamente em ambiente hospitalar, será debatida. 

 No final da tarde do dia 26 de novembro, como é habitual, terá lugar a Assembleia Geral da AMEP.  

  

3. Quem são os oradores que vão assegurar as sessões científicas? 

 Convidamos dois preletores que não são estomatologistas, mas que são fundamentais para nos emprestar a sua visão especializada, num 

ambiente multidisciplinar, o que seguramente vai enriquecer este congresso. 

 O Dr. Pedro Alves, médico imagiologista do CHULC, vai falar-nos da Ressonância Magnética da face.  
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 A Dra. Marta Conde, médica pediatra, especializada em reumatologia, do CHULC, vai dissertar sobre osteomielite não bacteriana. 

 Temos vários colegas da nova geração que nos vão apresentar, muitos dos temas já supracitados. Destaco a Dra. Inês Vaz do CHUC, Dra. 

Daniela Rôlo do CHU Porto, Dra. Natacha Ribeiro do CH Setúbal, Dr. João Correia do CHULN, Dr. Marcelo Prates e Dra. Céu Machado do CHULC e 

Dr. Tiago Nogueira do CHU Algarve.  

 Destaco ainda as apresentações dos colegas seniores Dr. José Mário Martins do CHU Algarve, Dr. Mário Gouveia do Hospital de Braga e do 

Dr. Tiago Fonseca do CHUSJ. 

 Relembro que, neste congresso, os internos de formação específica terão oportunidade de apresentar comunicações escritas e orais 

passíveis de serem publicadas na Revista AMEP. 

 

4. Que fatores inovadores (a nível científico, formativo, lúdico…) se vislumbram no programa desta IV edição? 

 A AMEP pretende divulgar as últimas atualizações do conhecimento do estado da arte da Estomatologia nas vertentes médica, cirúrgica e 

dentária da especialidade.  

 A primeira inovação será a de este evento ser realizado online. Embora a AMEP, já tenha organizado vários eventos online, este será o 

primeiro congresso neste formato. 

 A segunda inovação foi chamar uma instituição governamental, a Agência Portuguesa do Ambiente, para vir falar sobre um assunto muito 

importante e muito atual. Esta interligação é importante para que os nossos associados sejam devidamente informados.  

 Outra inovação será a parceria com a Universidade Católica, que pode ser um acelerador na criação de cursos e workshops que tanto 

valorizamos para a formação dos nossos estomatologistas, especialistas e internos. 

 Embora a nossa associação tenha sempre privilegiado a inclusão, nos nossos congressos, de médicos especialistas em determinadas áreas 

de interseção com a nossa especialidade, este ano procuramos novidades nas áreas da imagiologia, reumatologia e meios de diagnóstico e 

terapêutica minimamente invasivos. 

 

5. Que volume de congressistas antevê a AMEP? Na sua opinião, que pontos chave (do congresso) justificam uma plena mobilização 

dos participantes?  

 No III Congresso Nacional de Estomatologia, organizado pela AMEP, que decorreu no Grande Hotel do Luso, em 2019, obtivemos a 

participação de cerca de 140 colegas. Este ano, pretendemos ultrapassar este valor e chegar o mais próximo possível das duas centenas, para um 

universo de cerca de 560 estomatologistas no ativo, entre os quais cerca de 150 especialistas nos hospitais públicos e ainda mais de 50 médicos 

internos da especialidade. 

 

6. Quais são as expectativas quanto à adesão de casas comerciais e/ou representantes da indústria? 

 A adesão está a ser muito boa. Superior a anos anteriores. O interesse tem progredido ao longo destes últimos anos. Acho que a entrada 

de internos, associado a um dinamismo da Direção do Colégio de Especialidade de Estomatologia da Ordem dos Médicos  e à maturação do 

aparelho organizativo da nossa associação, com a criação de eventos regulares ao longos dos últimos anos, tais como  o Encontro Nacional de 

Internos de Estomatologia, Eventos Geração Bond, as Sessões Clínicas Nacionais de Estomatologia, workshops temáticos, a publicação semestral 

da Revista AMEP que já vai na sua vigésima edição e o facto de estarmos presentes online, no nosso website estomatologia.org e nas redes sociais, 

todos estes fatores vieram facilitar a aproximação dos nossos associados com a industria e casas comerciais. 

 

7. À margem do congresso, quais são as atuais prioridades da agenda (da direção) da AMEP? 

 A AMEP, em associação com a Ordem dos Médicos, tem reunido com a Agência Portuguesa do Ambiente para tentar limar desconexões 

da realidade clínica privada e tentar estabelecer pontes de diálogo dos nossos associados com este organismo estatal, incluindo a criação de 

sessões formativas sobre licenciamento e segurança radiológica. 

 Outra prioridade será a indexação da nossa Revista AMEP, que esperamos que seja para breve. Provavelmente, alteraremos o nome da 

revista, tendo como objetivo secundário a internacionalização e a melhor divulgação da mesma. 

 Estamos a delinear uma parceria com a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, no sentido de criar eventos de interação entre 

especialistas de Medicina Geral e Familiar e de Estomatologia, ao nível do SNS, organizando fóruns de discussão de casos clínicos e sessões 

formativas. Tem como objetivo aproximar os ACES das diferentes ARS, aos respetivos Serviços de Estomatologia do SNS, tendo em conta a Rede 

de Referenciação Hospitalar. Será uma oportunidade para as duas especialidades, trocarem experiências e noções de saúde oral, construindo uma 
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cadeia de valor acrescentado para os doentes, patenteando conhecimentos básicos da área e eficiência no encaminhamento dos doentes. Não 

posso deixar de agradecer, publicamente, a disponibilidade e interesse do presidente da APMGF, Dr. Nuno Jacinto. 

 Está na altura da AMEP se virar para além das fronteiras nacionais. Vamos tentar estabelecer contactos com colegas europeus e extra-

europeus.  

 Por fim, a AMEP, em associação com a Direção do Colégio da Especialidade de Estomatologia da Ordem dos Médicos, vai realizar os Censos 

da Estomatologia 2021, onde se pretende obter uma fotografia da mais real e pormenorizada da numeracia da nossa especialidade. Quantos 

médicos somos, onde estamos, o quanto e o que fazemos, etc. Estes dados serão importantes para sabermos onde nos encontramos, no presente, 

e projetarmos o futuro. 
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1. Qual é a expressão que a Estomatologia tem na Cirurgia Ambulatória a nível nacional?  

Os Serviços de Estomatologia ao nível do SNS, estão distribuídos por 27 serviços a nível nacional, incluindo os 4 serviços nas ilhas e os 3 IPOs. 

Estamos presentes em 20 UCAs, excluindo os IPOs.  

Temos dados de 2015 que indicam aproximadamente 10.000 cirurgias em ambulatório, excluindo os registos dos IPOs, para um universo das 

quase 11.000 cirurgias totais, que incluem as cirurgias convencionais eletivas e as urgentes que representam 900 procedimentos. 

A cirurgia ambulatória na Estomatologia representou, já neste período, 91% do total dos procedimentos realizados pela especialidade. 

Temos a noção que existiu uma progressão em números absolutos e relativos de procedimentos no ambulatório, ao longo dos últimos anos, 

estagnados agora com o surgimento da pandemia COVID 19, mas acredito que nos próximos anos ira retomar o mesmo movimento.  

 

2. Quais as principais dificuldades para que a Estomatologia possa ter uma atividade e percentual maior nas UCA's em Portugal?  

Acho que, de um modo geral, não existem dificuldades gritantes ou que representem barreiras intransponíveis para a nossa atividade. Como 

principais dificuldades aponto a falta de equipamentos adequados e alteração de mentalidades dos profissionais de saúde. 

Uma grande parte dos equipamentos e materiais cirúrgicos estomatológicos ainda são desadequados e obsoletos, o que tornam os 

procedimentos mais morosos e os resultados finais menos otimizados. 

Também a Estomatologia evoluiu bastante e consegue, atualmente, responder de uma forma mais adequada à patologia do foro 

estomatognático, pois tem a possibilidade de ter ao ser dispor meios tecnológicos de diagnóstico e cirúrgicos fundamentais para cuidados 

diferenciados em ambulatório. Refiro, por exemplo, à ecografia, ao Cone Beam, às técnicas endoscópicas, ao Laser, etc. 

Gostaria de fazer a ressalva que muitas administrações hospitalares têm feito um esforço para recuperar anos de atraso nos equipamentos 

estomatológicos hospitalares. Nota-se uma renovada atenção pela nossa especialidade, o que muito nos apraz. A nossa posição no SNS saiu ainda 

mais reforçada em contexto pandémico, pois funcionamos como uma reserva de médicos que apoiou, a nível hospitalar, as enfermarias e os 

covidários. Atualmente, temos aproximadamente 60 internos em formação, o que nos permite prever um futuro bastante promissor para os 

futuros especialistas e fundamentalmente para o fornecimento de serviços de saúde oral hospitalar diferenciados e de qualidade.  

Foi preciso alterar mentalidades dos estomatologistas no sentido em que muita da patologia oral e maxilar, incluindo a mais complexa, pode 

ser resolvida com maior eficácia e com uma única intervenção, com anestesia geral e/ou local, evitando a proliferação do agendamento de 

múltiplas consultas que sobrecarregam a Consulta Externa. 

Foi preciso alterar a mentalidade da Anestesiologia perante os procedimentos estomatológicos, que, por vezes, aparentam ser bastante 

agressivos, em doentes com multipatologias, mas que podem ser controlados em ambulatório, se existirem condições adequadas de preparação 

do doente, monitorização e vigilância no pós-operatório. Considero esta situação completamente ultrapassada. 

Foi preciso alterar as mentalidades dos enfermeiros, de resistir em colaborar na especialidade, que, muitas vezes por desconhecimento e falta 

de rotinas a instrumentar o material cirúrgico estomatológico, se sentem pouco à vontade para lidar com tais equipamentos. No entanto, tenho 

de fazer uma homenagem aos enfermeiros que se apaixonam pela nossa atividade e que são elementos extremamente valorosos e voluntariosos 

nas nossas equipas cirúrgicas. Destaco também o papel destes no atendimento a doentes com atraso psicomotor, pouco ou nada colaborantes, 

que implicam uma elevada dedicação, atenção e um humanismo por parte destes profissionais de saúde que é de louvar.  

Como disse no início, são tudo dificuldades menores.  
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3. Quais as vantagens da Cirurgia Ambulatória para a Estomatologia?  

A Cirurgia Ambulatória representa uma mais valia para a especialidade. 

Considero a Estomatologia uma especialidade inerentemente ambulatorizável. Está no seu amago. Idealmente, 100% dos procedimentos 

cirúrgicos deveriam ser executados em contexto de cirurgia ambulatória, mesmo os urgentes. Isso traduziria num retumbante sucesso para a 

especialidade. No documento das RRH de Estomatologia de 2016 está indicada uma média de 91% de procedimentos ambulatorizáveis. Acredito 

que, neste momento, a percentagem e os números absolutos nacionais serão ainda superiores. 

A Cirurgia Ambulatória representa o porto seguro onde a nossa especialidade poderá crescer exponencialmente e os nossos doentes serem 

excelentemente atendidos.  

 

4. Quais os principais desafios para, nos próximos anos, a sua especialidade crescer ainda mais no que respeita à cirurgia ambulatória?  

Como já afirmei, a nossa especialidade tem de ser apetrechada com equipamento cirúrgico atualizado e tecnologicamente avançado, para 

sermos eficazes, diferenciados e resolutivos em muitas patologias complexas. 

Acho que as novas tecnologias irão ter uma palavra a dizer na nossa especialidade, como em todas. Refiro-me à Telemedicina, registo 

imagiológico 3D, inteligência artificial e cirurgia robótica. Apelo ainda aos Serviços de Estomatologia e respetivas administrações hospitalares a 

prestarem atenção e investirem em instrumentos tecnológicos que irão colocar a qualidade do atendimento dos nossos doentes num patamar 

elevado. Cito como exemplos, a endoscopia de contato, a sialoendoscopia, a artroscopia das articulações temporomandibulares e o Laser.  

Considero que entre a Cirurgia Ambulatória e a Estomatologia existe uma simbiose perfeita para um salto qualitativo no atendimento dos 

doentes. 



 

ARTIGOS ORIGINAIS 
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“PENSAR SALIVAR”: 

ACTIVIDADE CLÍNICA DE 

GLÂNDULAS SALIVARES   
Tiago Fonseca 
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“Glândulas salivares: terra de todos, terra de ninguém.” As glândulas 

salivares, sem especialidade própria no enclave da cabeça e pescoço, 

reúnem por isso a atenção – e a tensão – de múltiplas áreas do 

conhecimento: Estomatologia, Cirurgia Maxilo-Facial, 

Otorrinolaringologia; Medicina Interna, Reumatologia, Oncologia; e 

Imagiologia, Patologia Clínica, Anatomia Patológica; para citar apenas as 

principais das vertentes, respectivamente, cirúrgica, médica e técnica da 

Medicina. Para além das especialidades pediátricas, da Medicina Geral e 

Familiar e, também, da Medicina Dentária… Tamanha dispersão resulta 

em natural confusão. E o contacto de cada profissional com um número 

reduzido de casos, de modo esporádico e/ou não sistematizado, no seio 

da enorme abrangência de entidades nosológicas da respectiva 

especialidade, dificulta o melhor conhecimento – teórico e prático – da 

patologia salivar. Sub-diagnósticos e sub-tratamentos, em conclusão.  

Para uma encruzilhada secular, que solução? Sem necessidade de 

inventar a roda, bastará copiar o que já se faz “lá fora”. Com as devidas 

adaptações, a trend do Made in Portugal na área das doenças das 

glândulas salivares terá de partir de alguma inspiração e muita 

transpiração, sempre com total dedicação. Mas haverá área do 

conhecimento que anatómica e clinicamente esteja mais próxima das 

glândulas salivares (e da saliva)? Em sede de tese própria: sim, 

Estomatologia! Esta talvez, actual e transversalmente, ainda não reúna 

(de volta) todas as condições e competências para navegar em águas 

salivares, mas poderá e deverá fazê-lo. Dos estaleiros [serviços] onde se 

constroem e lançam as embarcações [especialistas], com mentes 

despertas e meios (humanos e materiais) desimpedidos… Que ode! 

Apesar de as glândulas salivares serem os órgãos que apresentam das 

maiores diversidades de entidades nosológicas, intrínsecas e extrínsecas, 

é razoável a conjugação das patologias salivares em três grandes grupos: 

obstrutiva, tumoral e funcional. Com as devidas sobreposições e 

excepções, este agrupamento acaba por reunir topografias e semiologias 

próprias: respectivamente, o sistema excretor (com a tumefação, 

habitualmente episódica e com dor), o parênquima (com a tumefação, 

habitualmente progressiva e sem dor) e a saliva (com as alterações 

quantitativas e qualitativas, com ou sem disgeusia). E é na tríade do 

diagnóstico – história clínica, exame objectivo e exames complementares 

– que se sustenta o entendimento e se orienta o tratamento dos 

problemas das glândulas salivares. Quase verdade de La Palice? Enfim, 

quiçá tão evidente, porventura tão displicente… 

«Pensar salivar»? Clinicamente, conduz à suspeita e à procura (e ao 

achado); profissionalmente, leva à diferenciação e à capacitação (e à 

actuação); institucionalmente, guia à departamentalização e à 

multidisciplinariedade (e à interdisciplinaridade). É este «pensar salivar», 

com foco no diagnóstico, no tratamento e na gestão holística do doente 

com patologia salivar que concorre, merecida e merecedoramente, para 

uma eficiente actividade clínica de glândulas salivares. Não parece 

fisiológico, de fazer crescer água na boca? 

OPINIÃO 
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RESUMO  
A Burning Mouth Syndrome é uma condição relativamente comum, crónica e que permanece, aos dias de hoje, um desafio tanto diagnóstico como 

terapêutico. Admitindo-se uma provável etiologia multifatorial, a abordagem ao indivíduo doente também o deverá ser, sob pena de prorrogação 

diagnóstica com indelével prejuízo prognóstico. No artigo em evidência pretende-se a apresentação de um caso típico de burning mouth syndrome, 

como representativo da premência de uma abordagem holística do indivíduo doente; visa-se, particularmente, promover e exponenciar o impacto tanto 

da exploração psicopatológica, como do tratamento psicofarmacológico, nas demais áreas clínicas, como fator de bom prognóstico. Assim, assume-se 

como de assinalável interesse uma breve sistematização do estado da arte no que ao tratamento psicofarmacológico diz respeito. 

 

Abstract  

Burning Mouth Syndrome is a relatively common and chronic condition that remains a diagnostic and therapeutic challenge. Admitting a probable multifactorial etiology, 

the approach to the ill individual should also take that in account, under penalty of diagnostic prorogation with indelible prognostic damage. This article aims to present a 

typical case of burning mouth syndrome, as representative of the urgency of a holistic approach to the sick individual; in particular, it aims to promote and expand the impact 

of both the psychopathological exploration and the psychopharmacological treatment, in other clinical areas, as a factor for good prognosis. Thus, a brief systematization 

of the state of the art regarding psychopharmacological treatment is of notable interest. 

 

Palavras-Chave: Síndrome da Boca Ardente, Psicofarmacologia, Psiquiatria, Clonazepam, Serotonina 

Keywords: Burning Mouth Syndrome, Psychopharmacology, Psychiatry, Clonazepam, Serotonin  

 

INTRODUÇÃO 
A Síndrome da boca ardente (SBA) é uma condição crónica, 

caracterizada por uma sensação de ardor da mucosa oral sem etiologia 

atribuível, seja ela médica, traumática ou medicamentosa. A porção 

anterior da língua é a mais frequentemente afetada, seguida pela 

mucosa labial e, ocasionalmente, o palato. Não obstante esta condição 

ser frequentemente acompanhada de parestesias, de sensação de boca 

seca e de disgeusia, a mucosa oral e o fluxo salivar encontram-se 

íntegros. [1,2,3] 

A SBA – também conhecida como glossodinia, glossopirose, 

estomatodinia, estomatopirose ou disestesia oral – enquanto condição 

idiopática, tem uma prevalência estimada em 5:100.000 pessoas, com 

maior incidência no sexo feminino numa fase pós-menopausa. [1,2,3] 

 

Na ausência de tratamento, a taxa de remissão total de sintomas ronda 

os 3%, porém, quando instituída terapêutica adequada, a resolução 

completa de sintomas ascende a 30% e o alívio parcial revela-se ainda 

mais frequente. [1,2] 

As terapias com eficácia comprovada no tratamento da SBA subdividem-

se em ação tópica (clonazepam, capsaicina e terapia laser) e em ação 

sistémica (clonazepam, ácido alfa-lipóico, inibidores seletivos da 

recaptação da serotonina, amitriptilina e gabapentina) [4]. No âmbito 

terapêutico não farmacológico, a terapia cognitivo-comportamental tem 

vindo a revelar-se benéfica, na medida em que permite modelar 

respostas disfuncionais à dor, ao medo, à vulnerabilidade e à ansiedade. 

[1,5] 

 

CASO CLÍNICO 
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CASO CLÍNICO 
Doente de 73 anos do sexo feminino, sem antecedentes 

pessoais/familiares de relevo. Aquando do primeiro contacto com 

especialidade de Psiquiatria, reportava quadro com vários anos de 

evolução, em que, AB initio apresentava, somente, sintomas de dor e 

ardência oral, sem qualquer fator de alívio e/ou agravamento. Durante 

o período decorrido, em momento algum foi objetivada possível causa 

para a sintomatologia expressa, pelo que foi considerada de etiologia 

idiopática. Em contexto da persistência dos sintomas, associada a um 

declínio cognitivo em evolução, a doente veio a desenvolver um delírio 

de infestação, afirmando ter parasitas na sua boca que causariam as 

queixas. A doente passava todo o dia a “cuspir” para tentar eliminar os 

parasitas. A ingestão de alimentos diminuiu o que levou a uma perda 

ponderal relevante. Iniciou terapêutica com antidepressivos 

serotoninérgicos (sertralina em titulação de 50 mg para 100 mg id), 

antipsicóticos em doses baixas por um período limitado (risperidona 

1mg durante 1 mês) e clonazepam tópico/mastigável (0.5 mg 4 id), 

conseguindo-se total remissão do quadro, quer psicopatológico, quer da 

sintomatologia integrável em SBA. 

DISCUSSÃO  
Dado que na SBA não existem alterações objetiváveis nem variações 

analíticas e/ou imagiológicas, o clínico que não esteja ciente da 

existência desta condição tenderá a desvalorizar as queixas; o que, por 

sua vez, incorre num incremento ansiogénico no indivíduo doente, com 

consequente agravamento da sintomatologia expressa.[1,2,4] 

A patogénese da SBA é complexa, envolvendo fatores psicogénicos e 

desregulação de vias de dor periféricas e centrais.[1] Tal como estes, 

também fatores sistémicos têm um papel importante no agravamento 

clínico do quadro. Assim, fatores como hipossiália, desidratação, défices 

alimentares subjacentes, irritantes locais e higiene oral devem sempre 

ser abordados.[1,2]  

Os pacientes com SBA apresentam maior prevalência de sintomatologia 

ango-depressiva quando comparados com a população em geral.[4] Num 

estudo com 75 pacientes com  SBA,  os   estímulos   mais frequentemente 

  
 

relatados foram eventos de vida adversos (45%); porém, revela-se 

premente a realização de mais estudos, a fim de se apurar exatamente a 

razão pela qual indivíduos com psicopatologia são mais suscetíveis de 

desenvolver SBA.[4] Tal como previamente referido, fármacos 

modeladores da ansiedade e da sintomatologia depressiva têm 

comprovada eficácia no tratamento desta condição; assim, afigura-se de 

assinalável interesse a avaliação Psiquiátrica dos doentes com o objetivo 

de instituir a melhor terapêutica psicofarmacológica possível. 

 

CONCLUSÃO  
Apesar de a etiologia da SBA não ser totalmente compreendida, são 

reconhecidos múltiplos fatores de agravamento. A planificação 

terapêutica, além de holística, deverá ser personalizada a cada caso; 

recorrendo, para isso, às várias armas terapêuticas disponíveis: 

psicofármacos, terapia laser e/ou terapia cognitivo-comportamental. 
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RESUMO  
Introdução: O hipoparatiroidismo é caracterizado por diminuição da paratormona e hipocalcémia. As intervenções cirúrgicas e as doenças autoimunes 

são as principais causas. As manifestações clínicas dependem da magnitude da desregulação dos níveis séricos de fósforo e cálcio e podem ser tanto 

agudas como crónicas. Estas interferem com vários órgãos e sistemas, incluindo o sistema estomatognático. Apresentamos um caso de manifestações 

orais decorrentes da conversão cirúrgica de hiperparatiroidismo em hipoparatiroidismo. 

Caso clínico: Apresentamos o caso clínico de uma doente com 15 anos de idade seguida na consulta de Estomatologia por alterações do esmalte e 

dentina. No primeiro ano de vida foi submetida a conversão cirúrgica de hiperparatiroidismo congénito em hipoparatiroidismo, tendo mantido um 

inadequado controlo dos níveis séricos de fósforo e cálcio durante a primeira infância. Aos 15 anos de idade, apresentava múltiplas alterações dentárias. 

Conclusão: O inadequado controlo do cálcio sérico pode conduzir a alterações dentárias e esqueléticas. Neste caso clínico, as alterações objetivadas no 

sistema estomatognático podem ser justificadas por esta desregulação. 

Abstract  

Background: Hypoparathyroidism is characterized by low levels of parathyroid hormone leading to hypocalcemia. Surgical interventions and autoimmune disorders are the 

main causes. Clinical manifestations depend on the magnitude of serum phosphate and calcium deregulation and may be acute or chronic. They interfere with several organs 

and systems, including the stomatognathic system. In this report, we present a case of oral manifestations subsequent to a surgically conversion of congenital 

hyperparathyroidism into hypoparathyroidism. 

Case presentation: We report the case of a 15-year-old female, with regular follow-up with the stomatology department since the age of four. She had been submitted to 

surgical conversion from hyperparathyroidism into hypoparathyroidism around her first year of life and presented a poor regulation of phosphate and calcium serum levels 

during early childhood. At the age of 15, multiple dental abnormalities were evidenced. 

Conclusions: A poor regulation of calcium serum levels may lead to multiple dental and skeletal alterations. In this case, the stomatognathic alterations observed may be 

justified by this deregulation. 

 

Palavras-Chave: Hipoparatiroidismo; Malformação dentária; Agenesia radicular 
 

Keywords: Hypoparathyroidism; Tooth abnormalities; Radicular agenesis 
 

INTRODUÇÃO 
O hipoparatiroidismo é uma das principais causas de hipocalcémia. Tem 

múltiplas causas, sendo as mais frequentes cirúrgica e autoimune. O seu 

diagnóstico definitivo é laboratorial.[1] 

A severidade das manifestações clínicas varia com a magnitude e 

duração da hipocalcémia. Dentro das manifestações orais da doença, 

destacam-se as alterações ósseas e dentárias induzidas pelos distúrbios 

 

Este caso clínico pretende pôr em evidência as consequências no 

crescimento e desenvolvimento nas estruturas dentárias de quaisquer 

desequilíbrios iónicos sistémicos ao longo da infância, sejam estes 

desequilíbrios exógenos e iatrogénicos, como um caso comum de fluorose, 

ou alterações endógenas e iatrogénicas com desequilíbrios do cálcio e 

fósforo. 

CASO CLÍNICO 
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CASO CLÍNICO 
Doente de 15 anos, sexo feminino, referenciada à consulta de 

Estomatologia por alterações da estrutura dentária. Dos antecedentes 

clínicos destaca-se história de hiperparatiroidismo congénito convertido 

cirurgicamente em hipoparatiroidismo aos 12 meses de idade e com 

mau controlo hormonal durante a primeira infância. Realiza 

suplementação diária de cálcio, vitamina D e magnésio. 

Iniciou o seguimento em Estomatologia aos quatro anos de idade onde 

se verificavam sinais de atrição, com erro estrutural do esmalte e 

dentina e sem lesões cariogénicas, sendo que a doente não colaborava 

para a realização de ortopantomografia (OPG). Passados dois meses a 

doente colaborou para a realização de OPG, com qualidade 

comprometida por artefactos de movimentação (Fig. 1), que revelou 

gérmenes dentários com morfologia dentro dos padrões de normalidade 

com exceção de 36 e 46. Aos seis anos de idade não apresentava queixas 

orais e já tinha iniciado a erupção de 46 e 31; Aos 15 anos a doente 

referiu uma história de uma infeção mandibular odontogénica, que 

resolveu medicada com antibioterapia por dentista. 

Após três meses do quadro infecioso foi novamente observada, 

apresentando ao exame objetivo cruzamento de 15 e 16, gengivite 

marginal por acumulação de biofilme bacteriano, alteração morfológica 

dos primeiros molares (Fig. 2), dente 36 com mobilidade grau 2 e fístula 

por vestibular. 

 

 

Figura 1 – OPG realizada aos 4 anos de idade a revelar anomalia dos 
gérmenes dentários de 36 e 46. 

 

 
Figura 2 - Fotografias intraorais. (1 – arcada superior; 2 – arcada inferior; 
3 – superfície oclusal de 46) 

Nesta data realizou radiografia retroalveolar (Fig. 3) constatando-se 

obliteração da câmara pulpar de 36, morfologia anormal da raiz distal com 

grande encurtamento da mesma e reabsorção óssea com compromisso da 

furca. De modo a obter uma imagem panorâmica, realizou uma nova OPG 

(Fig. 4) que revelou alteração da morfologia da raiz distal de todos os 

primeiros molares definitivos, bem como obliteração da câmara pulpar 

destes dentes e espessamento da cortical óssea (Fig. 5). 

 

Figura 3- Radiografia retroalveolar de 36 a revelar reabsorção óssea 
alveolar, câmara pulpar obliterada e alteração da morfologia da raiz distal. 

 

 

Figura 4- OPG realizada aos 15 anos de idade a revelar alteração da 
morfologia da raiz distal de todos os primeiros molares definitivos e 
obliteração da câmara pulpar destes. 
 
 

 
Figura 5- Ampliação da OPG realizada aos 15 anos de idade no 4º quadrante 
a revelar espessamento da cortical óssea. 
 

 

Tendo em conta o quadro clínico foi sugerida a extração do dente 36, que 

a doente preferiu realizar junto do dentista assistente. A doente foi 

informada das possibilidades de reabilitação oral da área edêntula, 

nomeadamente com coroa implantossuportada ou pôntico. 

1 2 3
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Relativamente aos três restantes primeiros molares, para além do 

controlo do biofilme bacteriano, foi proposta a realização de um 

acompanhamento anual com vista à avaliação da vitalidade pulpar dos 

dentes e controlo periodontal de bolsas periodontais ou mobilidade 

dentária. 

Dada a distância do local de residência ao Serviço de Estomatologia em 

questão e a estabilidade da patologia sistémica e oral, a doente optou 

por manter o seguimento da patologia oral no seu dentista assistente 

em vez de manter a vigilância hospitalar. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO  
No caso clínico em apreço observam-se alterações dentárias 

comummente associadas ao hipoparatiroidismo, como a hipoplasia do 

esmalte e malformação radicular juntamente com alterações dentárias 

associadas ao hiperparatiroidismo, como a obliteração da câmara 

pulpar. O recurso às tabelas de mineralização permitem datar o 

acontecimento que as motivou.[1-3] 

Analisando a tabela cronológica de mineralização dentária, constata-se 

que a mineralização da coroa dos primeiros molares foi síncrona com a 

transição de hiper para hipoparatiroidismo e com o período de 

regulação hormonal pós-cirúrgico.[4]  

Assim, presume-se que esta seja a causa da malformação dentária. 

Este caso vem ressalvar a importância de que todas as 

paratiroidectomias na infância, bem como outras alterações do 

metabolismo fosfocálcico, sejam acompanhadas desde cedo pela 

Estomatologia para uma avaliação regular do crescimento e 

desenvolvimento dentário e da face do doente. 
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RESUMO  
Os odontomas são os tumores odontogénicos mais comuns. A sua etiologia é idiopática e histologicamente são com compostos por esmalte, dentina e 

quantidades variáveis de polpa e cemento. Os doentes apresentam-se frequentemente assintomáticos e são diagnosticados através de exames 

radiográficos de rotina ou na sequência de estudo etiológico da ausência de erupção de um dente permanente. O tratamento de eleição é a excisão 

cirúrgica completa, não existindo habitualmente recorrência. O objetivo deste artigo é apresentar um caso clínico de uma adolescente com ausência de 

erupção de dente definitivo por impactação com odontoma composto múltiplo que representa uma forma rara de apresentação deste tipo de lesão. 

Abstract  

Odontomas are the most common odontogenic tumors. Its etiology is idiopathic and histologically they are composed of enamel, dentin and amounts of pulp and cement. 

Patients are often asymptomatic and are diagnosed through routine radiographic examinations or following an etiological study of the failure of eruption of a permanent 

tooth. The treatment of choice is a complete surgical excision, usually with no recurrence. The purpose of this article is to present a clinical case of an adolescent with failure 

of eruption of a permanent tooth due to impaction with multiple compound odontoma, which represents a rare form of presentation of this type of lesion. 

 

Palavras-Chave: Odontoma, hamartoma, tumor odontogénico, dente impactado 

Keywords: Odontoma, hamartoma, odontogenic tumor, impacted Tooth 

 

INTRODUÇÃO 
Os odontomas são considerados hamartomas (distúrbios do 

desenvolvimento), não sendo verdadeiras neoplasias. São os tumores 

odontogénicos mais comuns.[1,2] O termo “odontoma” foi usado pela 

primeira vez em 1866, por Broca, que o definiu como um tumor formado 

pelo crescimento excessivo de tecido dentário.[3] São constituídos por 

esmalte e dentina e quantidades variáveis de polpa e cimento, podendo 

ser classificados em compostos ou complexos, de acordo com o seu grau 

de organização.[1,4] O diagnóstico é mais comum nas duas primeiras 

décadas de vida, apresentando-se frequentemente como lesões 

solitárias na mandíbula.[1]  

Recentemente, uma revisão da literatura fez referência a 15 casos 

clínicos de odontomas múltiplos (OM), descrevendo um caso clínico 

atípico de OM numa doente de 53 anos.[5] Seguidamente, vamos 

apresentar um caso clínico com o diagnóstico de um odontoma 

composto múltiplo, numa doente de 14 anos. 

 

CASO CLÍNICO 
Doente do sexo feminino, 14 anos de idade, sem antecedentes pessoais de 

relevo e com antecedentes estomatológicos de ausência de erupção do 

dente 4.3 e cárie de dentina com restauração com resina composta de 

dente 1.6. Foi encaminhada à consulta de Estomatologia Pediátrica, do 

Centro Hospitalar Universitário do Porto, pelo médico de família, por 

apresentar o dente 4.3 retido e lesão mandibular, na ortopantomografia. 

Esta lesão radiopaca encontrava-se no quarto quadrante, entre o dente 4.2 

e 4.4, com o dente 4.3 impactado, que corresponderia possivelmente a um 

folículo dentário ou mesmo a um quisto dentígero. 

A doente não apresentava queixas álgicas mandibulares, odontalgias ou 

outras do aparelho estomatognático. Negou episódios prévios de 

traumatismos ou tumefações cervicofaciais, na região mandibular. 

Ao exame objetivo, a doente apresentava higiene oral cuidada, dentição 

definitiva com restauração de dente 1.6, sem caries ou   tártaro, sem 

gengivite, sem tumefações palpáveis nos quatro quadrantes. Objetivou-se  
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Foi realizada uma ortopantomografia pré-operatória (Figura 1), para 

avaliação das estruturas ósseas e dentárias, onde se visualizava o dente 

4.3 impactado por lesão radiopaca.  Posteriormente, para caracterização 

desta lesão solicitou-se uma TC maxilofacial (Figura 2) que mostrou duas 

lesões radiopacas com a radiodensidade da estrutura dentária, cada 

uma delas rodeada por halo radiolúcido, individualizadas, compatível 

com hipótese diagnóstica de odontoma composto múltiplo.  

A doente foi submetida a exérese cirúrgica da lesão, via endobucal, sob 

anestesia geral. Assim, procedeu-se a levantamento e descolamento de 

retalho tipo Neumann modificado com descargas oblíquas a mesial de 

4.1 e a distal de 4.5, identificação e isolamento da emergência do nervo 

mentoniano, osteotomia com exposição das lesões mandibulares e do 

dente 4.3, com posterior exodontia com odontossecção, e excisão das 

duas lesões (Figura 3-6). Foi realizado encerramento do retalho e sutura 

com multifilamento absorvível. As peças cirúrgicas foram enviadas para 

exame anátomo-patológico (Figura 7) que revelou tratar-se de 

“fragmentos de tecido conjuntivo com características de dentina e pré-

dentina, compatíveis com proveniência de odontoma composto”. 

O pós-operatório decorreu sem intercorrências ou complicações, com 

acompanhamento telefónico periódico, dado a doente ter tido infeção 

por vírus SARS-CoV-2. 

 

 
Figura 1- Ortopantomografia pré-operatória: dente 4.3 impactado e lesão radiopaca com 
aparente sobreposição de duas lesões, posicionadas coronalmente a este dente. 

 

 

 
Figura 2- TC maxilofacial pré-operatória onde se identificam duas lesões individualizadas, 
radiopacas, rodeadas por um halo radiolúcido. 

 
 

 

 
Figura 3- Exposição do quarto quadrante: ausência de dente 4.3 na arcada dentária e 

inclinação disto-vestibular do dente 4.2. 

 

 
Figura 4- Loca cirúrgica pós exérese das duas lesões e exodontia do dente 4.3. 

 
 

 
Figura 5- Sutura com multifilamento sintético absorvível (vicryl rapid® 3/0). 
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Figura 6- Peças cirúrgicas removidas no procedimento cirúrgico e enviadas para análise por 

Anatomia Patológica 

 

 

 

 
Figura 7- a) "Odontoma composto" - observam-se várias estruturas constituídas 
por tecidos dentários com arranjo arquitetural similar aos dentes normais (H.E.); 
b) "Odontoma composto" - Representação de tecidos dentários com normal 
relação de polpa, dentina e esmalte, em ampliação de 10x (H.E.); c) "Odontoma 
composto" - Representação de tecidos dentários com normal relação de polpa, 
dentina e esmalte, em ampliação de 100x (H.E.) 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO  
A grande maioria dos casos de odontoma está associada a impactação de 

dentes definitivos, com este a ser o seu principal sinal clínico. Outros 

achados no exame objetivo que conduzem à suspeição desta lesão são: 

retenção dos dentes decíduos, alteração da posição dos dentes ou de 

raízes adjacentes e reabsorção radicular. No entanto, uma porção de 

odontomas é assintomática, sem qualquer sintoma nem sinal, cujo 

diagnóstico advém de um achado imagiológico acidental.[1,6] 

Radiograficamente, as imagens de um odontoma composto maduro 

apresentam características semelhantes a dentes, descrevendo-se como 

sendo uma lesão com bordos bem definidos e corticalizados, e com uma 

fina camada radiolucente intercalada. Mas, numa fase inicial, a lesão é 

predominantemente radiolucente uma vez que os tecidos não estão ainda 

calcificados.[7] 

Apesar de se ter equacionado odontoma composto múltiplo como 

principal hipótese de diagnóstica, não se podem excluir outras lesões 

como: osteíte esclerosante focal, osteoma, displasia periapical cimental, 

fibroma ossificante, cimentoblastoma.[8] 

Os odontomas podem surgir em qualquer localização na maxila e 

mandíbula. Tradicionalmente, os odontomas compostos são mais comuns 

na maxila[1], no entanto, um estudo recente refere uma maior incidência 

na mandíbula, nomeadamente na região canina.[9] São tumores comuns, 

mas a apresentação múltipla é relativamente rara, especialmente os casos 

em há envolvimento bilateral e/ou bimaxilar.[5] 

A sua etiopatogénese é idiopática. Podem estar associados a 

malformações como a estenose esofágica[10], ou constituem a 

manifestação de patologias sistémicas ou de síndromes como Gardner[11] 

ou disostose cleidocraniana. Foi proposto que o traumatismo e a 

inflamação são os fatores locais, que estarão diretamente relacionados 

com a sua génese.[4] 

O tratamento de eleição é o tratamento cirúrgico, com a sua excisão 

completa. Quando está associado a impactação de um dente permanente, 

dever-se-á fazer a exodontia do dente em conjunto com o odontoma, ou 

expô-lo cirurgicamente com posterior tração ortodôntica.[6,12] A escolha 

desta última opção terapêutica está dependente de fatores como idade, 

comorbilidades, saúde periodontal e estado dentário, profundidade e 

orientação do dente, fase de formação da raiz e ápice, espaço disponível 

na arcada dentária.[13] Neste caso clínico, a extração do dente 4.3 

impactado foi imperiosa pela sua posição e relação direta com as lesões.  

O odontoma apresenta bom prognóstico, devendo a doente ser 

reavaliada em consultas de seguimento periódicas, para averiguar uma 

eventual recidiva. 

A) 

B) 

C) 
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RESUMO  
A fibromatose gengival (FG) corresponde a um crescimento benigno, fibroso e lento da gengiva, causado por uma proliferação excessiva de tecido 

conjuntivo. Trata-se de uma patologia rara com uma prevalência estimada de 1 para 750.000, com apresentações idiopática ou familiar. Na sua forma 

familiar pode surgir no contexto de diversas síndromes, entre as quais a síndrome de Zimmermann-Laband. Histologicamente é caracterizada por um 

aumento do colagénio e expansão do tecido conjuntivo, com a presença de um número aumentado de células, principalmente fibroblastos. No que 

concerne à apresentação clínica, podem surgir alterações gengivais de forma generalizada ou localizada, unilateral ou bilateral, correlacionando-se 

frequentemente com a erupção de dentes decíduos ou definitivos. Em alguns casos, a apresentação é de tal forma exuberante que acarreta ausência de 

selamento labial e/ou interferência na oclusão. Apresenta-se um caso de uma criança com 12 anos de idade com uma exuberante fibromatose gengival 

generalizada no contexto de uma síndrome de Zimmermann-Laband tipo 1. Os pais referiam dificuldades na alimentação e fonação. Pelo acentuado 

tamanho da lesão, ao exame objetivo extraoral, era percetível uma assimetria facial e uma incapacidade de selamento labial. A doente foi submetida a 

duas cirurgias sob anestesia geral para gengivectomia a gengivoplastia de todos os quadrantes. Na consulta de seguimento os pais reportaram uma clara 

melhoria, tanto estética como funcional. 

Abstract  

Gingival fibromatosis (GF) corresponds to a benign, fibrous and slow growth of the gingiva, caused by an excessive proliferation of connective tissue. It is a rare condition 
with an estimated prevalence of 1 in 750.000, with idiopathic or familial presentations. In its familial form, it can appear in the context of several syndromes, including the 
Zimmerman-Laband syndrome. Histologically it is characterized by an increase in collagen and expansion of connective tissue, with the presence of an increased number of 
cells, mainly fibroblasts. Regarding the clinical presentation the gingival alterations can be generalized or localized, unilateral or bilateral, frequently correlating with the 
eruption of deciduous or definitive teeth. In some cases, the presentation is so exuberant that it causes an absence of lip seal and/or interference with occlusion. We present 
a case of a 12-year-old child with an exuberant generalized gingival fibromatosis in the context of a type 1 Zimmermann-Laband syndrome. The parents reported difficulties 
in feeding and speaking. Due to the marked size of the lesion, it is noticeable on examination a facial asymmetry and the inability to seal the lips. The patient underwent two 
surgeries under general anesthesia for gingivectomy and gingivoplasty of all quadrants. During the follow-up visit, the parents reported a clear improvement, both aesthetic 
and functional. 

 

Palavras-Chave: fibromatose gengival, síndrome de Zimmermann-Laband, gengivectomia, gengivoplastia 
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INTRODUÇÃO 
A fibromatose gengival (FG) corresponde a um crescimento benigno, 

fibroso e lento da gengiva, causado por uma proliferação excessiva de 

tecido conjuntivo. Por norma o tecido gengival é pálido, firme e liso. 

Trata-se de uma patologia rara com uma prevalência estimada de 1 para 

750.000, com apresentações idiopática ou familiar. Na sua forma 

familiar pode surgir no contexto de diversas síndromes, entre as quais a  

 

síndrome de Zimmermann-Laband (SZL).[1-3] 

A FG, histologicamente, é caracterizada por um aumento do colagénio e 

expansão do tecido conjuntivo, com a presença de um número 

aumentado de células, principalmente fibroblastos, com pouco ou 

nenhum exsudado inflamatório. No que concerne à apresentação clínica, 

podem surgir  alterações  gengivais de forma  generalizada  ou  localizada, 
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unilateral ou bilateral, correlacionando-se frequentemente com a 

erupção dentária.[2,4] 

A SZL, também conhecida como síndrome de Laband, é uma doença 

genética muito rara com uma prevalência de 1 para 1.000.000, com 

transmissão autossómica dominante e recessiva. Esta caracteriza-se por 

FG, unhas e falanges distais hipoplásicas, cartilagem do nariz mais 

proeminente, orelhas mais espessas com cartilagem macia, 

hepatoesplenomegalia, hiperextensibilidade das articulações, 

hirsutismo leve, hipertricose e atraso no desenvolvimento psicomotor. 

As características da SZL são variáveis, contudo a incidência entre 

géneros parece ser idêntica. A FG geralmente está presente ao 

nascimento ou aparece logo após.[2,5-8] 

CASO CLÍNICO 
Apresenta-se um caso de uma criança do género feminino com 12 anos 

de idade com antecedentes médicos de síndrome de Zimmermann-

Laband (variante patogénica c.1070G>A (p.Arg357Gln), em 

heterozigotia, no gene KCNH1), atraso global do desenvolvimento 

psicomotor, epilepsia sintomática (medicada com valproato de sódio), 

fibromatose gengival, escoliose, síndrome de QT longo tipo 1 e infeção 

congénita por citomegalovírus. Em relação aos antecedentes cirúrgicos, 

havia sido submetida a gengivectomia do 1º e 4º quadrante em 2018, 

adenoidectomia e miringotomia bilateral.  

Foram negadas alergias alimentares e medicamentosas.  

Ao exame objetivo, objetivaram-se alterações características da SZL 

como a fibromatose gengival (bastante exuberante a cursar com 

marcada assimetria facial e impossibilidade de selamento labial) (Fig. 1), 

alteração da erupção dentária, escoliose, hipoplasia das falanges distais, 

hipoplasia das unhas, hipertricose e atrofia muscular. 

 

 

Figura 1- Exame objetivo extraoral e intraoral 

 

A doente encontrava-se a ser seguida nas consultas de Cardiologia 

Pediátrica, Estomatologia, Genética médica, Neurologia e Pediatria.  

 

Os pais referiam dificuldades na alimentação e fonação pelo acentuado 

tamanho das lesões. Atendendo ao atraso do desenvolvimento inerente à 

SZL, a doente não colaborava na correta higiene oral, sendo este um fator 

crucial para limitar a progressão da FG. 

A doente foi submetida, sob anestesia geral, a duas intervenções cirúrgicas. 

Numa primeira cirurgia (Fig. 2), em maio de 2021, foi realizada biópsia 

excisional da extensa lesão gengival no 4º quadrante, que englobava um 

dente molar decíduo, extraído com a peça operatória, e curetagem óssea. 

Posteriormente foi confecionado um retalho de Kirkland com 

reposicionamento apical. 

 

 

Figura 2- Lesão extensa de FG no 4º quadrante (esquerda) e resultado pós-

operatório 

 

O resultado anatomopatológico da peça operatória (Fig. 3) revelou 

“...mucosa de tipo oral de epitélio com ulceração extensa no retalho maior 

e acantose irregular e discreta hiperqueratose nos retalhos menores. 

Estroma subjacente fibrocolagenoso, normo a hipocelular, constituído 

por células ovoides a fusiformes com atipia ligeira; não se identificam 

mitoses nem necrose. Identifica-se, ainda, discreto infiltrado inflamatório 

linfoplasmocitário perivascular. (...) aspetos descritos são compatíveis 

com fibromatose gengival, a integrar no contexto clínico de Síndrome de 

Zimmermann-Laband". 

 

 

Figura 3- Peça operatória 
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Posteriormente, num segundo tempo cirúrgico (Fig. 4), em setembro de 

2021, foi realizada biópsia excisional da extensa lesão gengival no 1º 

quadrante, curetagem óssea e confecionado um retalho de Kirkland com 

reposicionamento apical. 
 

 

Figura 4- Lesão extensa de FG no 1º quadrante (esquerda) e resultado pós-

operatório 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
O aumento gengival pode ter múltiplas etiologias e manifestar-se de 

forma transitória e reversível ou crónica e irreversível. Ainda assim, uma 

alteração nas dimensões do tecido gengival é sempre um evento 

patológico.[2,3] 

As etiologias do aumento gengival podem ser divididas em dois grupos: 

a hiperplasia fibrosa gengival que engloba a fibromatose gengival 

hereditária e o aumento de volume gengival associado a medicamentos 

(como alguns anticonvulsivantes, bloqueadores dos canais de cálcio, 

ciclosporina, eritromicina, entre outros); e o edema inflamatório 

gengival que inclui a gengivite crónica, gengivite da gravidez, infiltração 

leucémica, granulomatose de Wegener, sarcoidose, granulomatose 

orofacial ou o escorbuto.[2,3] 

Perante um doente que apresente um aumento do tamanho gengival, 

deverá ser realizada uma investigação holística, integrando todos os 

sinais e sintomas clínicos, com o objetivo de esclarecer a etiologia. No 

caso clínico anteriormente descrito, as alterações observadas ao exame 

objetivo orientam para um diagnóstico que, posteriormente, foi 

corroborado com o resultado anatomopatológico da lesão e análise 

genética. Cerca de 1 mês após o tratamento cirúrgico implementado, na 

consulta de seguimento, os pais reportaram uma notória melhoria, 

tanto estética como funcional (Fig. 5). 

Em conclusão, realçamos a relevância deste caso pela exuberância da 

FG, com repercussões acentuadas na higiene oral, fonação, alimentação 

e estéticas, e destacamos o pormenor de uma das peças operatórias, já 

apresentar células com alguma atipia ligeira. Nestas situações, o 

tratamento é iminentemente cirúrgico. A doente deverá ser orientada 

por consulta de periodontologia. A probabilidade de recidiva é elevada, 

portanto, quando possível, a gengivectomia deve ser adiada até depois 

da puberdade, quando a taxa de crescimento dos tecidos é menor.[3] 

 
Figura 5- Resultado pós-operatório (4 semanas) 

 

REFERÊNCIAS 
(1) Poulopoulos A, Kittas D, Sarigelou A. Current concepts on gingival 
fibromatosisrelated syndromes. J Investig Clin Dent. 2011 Aug;2(3):156-61;  
(2) Newman, M. G., In Takei, H. H., In Klokkevold, P. R., & In Carranza, F. A (2019).  
Carranza's clinical periodontology;  
(3) Cawson, R A, and E W. Odell. Cawson's Essentials of Oral Pathology and Oral 
Medicine. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2017 
(4) Neville B, Damm DD, Allen C, Chi A. Oral and Maxillofacial Pathology. 4th Edition. 
Saunders; 2015;  
(5) Shirian S, Shahabinejad H, Saeedzadeh A, Daneshbod K, Khosropanah H, 
Mortazavi M, Daneshbod Y. Zimmermann-Laband syndrome: Clinical and 
cytogenetic study in two related patients. J Clin Exp Dent. 2019 May 1; doi: 
10.4317/jced.55214; 
(6) Jorgenson RJ, Cocker ME. Variation in the Inheritance and Expression of Gingival 
Fibromatosis. J Periodontol. 1974 Jul;45(7):472-477. doi: 10.1902 
(7) Guglielmi F, Staderini E, Iavarone F, Di Tonno L, Gallenzi P. Zimmermann-
Laband1 Syndrome: Clinical, Histological, and Proteomic Findings of a 3-Year-Old 
Patient with Hereditary Gingival Fibromatosis. Biomedicines. 2019 Jun 29;7(3):48. 
doi: 10.3390/biomedicines7030048. 
(8) Castori M, Valiante M, Pascolini G, Leuzzi V, Pizzuti A, Grammatico P. Clinical and 
genetic study of two patients with Zimmermann-Laband syndrome and literature 
review. Eur J Med Genet. 2013 Oct;56(10):570-6. doi: 10.1016/j.ejmg.2013.08.004. 
Epub 2013 Aug 27. 
  
 

 

 



 36 

 

O S T E O M I E L I T E  M A X I L A R  E  P E R D A  
D E N T Á R I A  E S P O N T Â N E A :  C A S O  R A R O  D E  

H E R P E S  Z O S T E R  C O M  E N V O L V I M E N T O  D E  
D O I S  R A M O S  D O  N E R V O  T R I G É M E O  

M A X I L L A R Y  O S T E O M Y E L I T I S  A N D  S P O N T A N E O U S  T O O T H  
E X F O L I A T I O N :  A  R A R E  C A S E  O F  H E R P E S  Z O S T E R  I N V O L V I N G  T W O  

B R A N C H E S  O F  T H E  T R I G E M I N A L  N E R V E   

Ferreira CM1; Leite PM1; Barros CR1; Veiga F1; Prates M1  

1 Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central, EPE 

Contacto do autor: catarinamferreira8@gmail.com 

 

RESUMO  
O Herpes zoster, causado por reativação do vírus varicela zoster, manifesta-se geralmente por ardor e vesículas cutâneas unilaterais nos dermátomos 

inervados pelo gânglio nervoso onde se aloja o vírus latente. Em 20% dos casos, o nervo trigémeo está envolvido. Reportamos um caso raro com 

envolvimento de dois ramos do nervo trigémeo, do qual resultaram uma complicação frequente, nevralgia pós-herpética, e duas complicações raras, 

osteomielite maxilar e perda dentária espontânea. 

Mulher, 72 anos, sob corticoterapia sistémica por fibrose pulmonar, recorreu à consulta de Estomatologia por ardor da face e boca. Nos dois meses 

anteriores, iniciou quadro de vesículas cutâneas seguidas de edema e eritema da hemiface direita. Posteriormente, surgiu edema palpebral, lacrimejo, 

dor ocular e dormência intraoral. Foi assumido diagnóstico de Herpes Zoster, com melhoria após valaciclovir e pregabalina. Um mês depois, iniciou dor 

intraoral, gengivorragia e halitose, seguida de perda espontânea de dois dentes. À observação, apresentava edema, eritema e hiperalgesia da hemiface 

direita, gengivite, exposição óssea alveolar e drenagem purulenta na região dos dentes perdidos (14 e 15). Tomografia computorizada descrevia 

osteomielite periapical, doença periodontal do primeiro quadrante e sinusopatia maxilar direita, admitindo-se secundárias a Herpes Zoster. Iniciou 

antibioterapia e procedeu-se a sequestrectomia com extração dos dentes envolvidos. Obteve-se cicatrização da lesão, mantendo nevralgia pós-

herpética.  

Nos doentes imunodeprimidos, sob corticoterapia sistémica, a incidência de Herpes zoster aumenta, assim como o risco de complicações. Este caso 

demonstra a importância do diagnóstico e tratamento atempados, assim como a morbilidade significativa das suas complicações. 

 

Abstract  

Herpes Zoster, which is caused by reactivation of the varicella-zoster virus, usually presents with burning pain and vesicular lesions with unilateral distribution, affecting the 

dermatomes innervated by the root ganglia where the latent virus resides. In 20% of cases, the trigeminal nerve is involved. We report a rare case of Herpes zoster involving 

two trigeminal branches, from which resulted a common complication, post-herpetic neuralgia, and two rare complications, maxillary osteomyelitis and spontaneous tooth 

exfoliation. 

A 72-year-old woman, undergoing systemic corticosteroid therapy due to pulmonary fibrosis, presented with orofacial pain. Two months earlier, cutaneous vesicles appeared, 

followed by oedema and erythema of the right side of the face. Later, eyelid oedema, tearing, ocular pain and intraoral numbness developed. Diagnosis of Herpes zoster 

was assumed, which improved after valaciclovir and pregabalin. A month later, intraoral pain, gingival bleeding and halitosis progressively developed, followed by 

spontaneous exfoliation of two teeth. Physical examination revealed oedema, erythema and hyperalgesia of the right side of the face, gingivitis, alveolar bone exposure and 

purulent discharge in the missing teeth region (14 and 15). CT scan showed periapical osteomyelitis, periodontal disease and right maxillary sinusopathy, probably secondary 

to Herpes zoster. Antibiotics were started and a sequestrectomy performed with extraction of the involved teeth. Lesion healing was achieved, maintaining post-herpetic 

neuralgia. 

Immunocompromised patients undergoing systemic corticosteroid therapy have an increased incidence of Herpes zoster, with a higher risk of complications. This report 

emphasizes the importance of early diagnosis and treatment, as well as the significant morbidity of its complications. 

 

Palavras-Chave: Osteomielite maxilar, Herpes zoster, Nevralgia pós-herpética, Dor orofacial, Nervo trigémeo 

Keywords: Maxillary osteomyelitis, Herpes zoster, post-herpetic neuralgia, orofacial pain, trigeminal nerve 
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INTRODUÇÃO 
O Herpes zoster (HZ) é uma doença infeciosa que resulta da reativação 

do vírus varicela zoster (VZV). A infeção primária ocorre geralmente na 

infância, permanecendo o vírus alojado, sob a forma latente, em gânglios 

nervosos. Apresenta-se, frequentemente, com dor tipo queimadura e 

erupções cutâneas vesiculares agrupadas, com distribuição unilateral, 

podendo envolver um ou mais dermátomos.[1] As regiões nervosas 

cervical e torácica, são as mais afetadas, representando até 60% dos 

casos.  Na região maxilofacial, o HZ pode envolver os nervos cranianos 

em até 20% dos casos, sendo o nervo trigémeo o mais afetado.[2] Nestes 

casos, as manifestações clínicas são geralmente unilaterais, afetando 

apenas um ramo nervoso, sendo o nervo oftálmico (V1) o mais 

comummente envolvido. Em menor frequência, os ramos maxilar (V2) e 

mandibular (V3) podem estar envolvidos, surgindo assim manifestações 

orais. Ao longo da vida, o risco de desenvolver HZ é aproximadamente 

30%.[2] 

Os fatores de risco para desenvolver HZ são idade avançada, 

imunossupressão (quimioterapia, radioterapia, pós-transplante, 

corticoterapia ou doença imunomediada), neoplasia maligna, trauma 

físico ou stress psicológico.[1,3] Habitualmente, quando atinge 

hospedeiros imunocompetentes, o HZ é uma condição autolimitada, 

sendo pouco frequente o desenvolvimento de complicações. Contudo 

estas podem surgir, sendo a nevralgia pós-herpética a mais frequente.[4] 

Outras complicações incluem alterações oculares, paralisia motora, 

vasculopatia inflamatória, com consequente patologia isquémica ou 

hemorrágica e, muito raramente, osteomielite dos maxilares e perda 

dentária espontânea.[5,6] Assim, apresentamos um caso raro com 

envolvimento de dois ramos do nervo trigémeo (V1 e V2), do qual 

resultaram uma complicação frequente, nevralgia pós-herpética, e duas 

complicações raras, osteomielite maxilar e perda dentária espontânea. 

 

CASO CLÍNICO 
Mulher, 72 anos, com antecedentes pessoais de fibrose pulmonar 

idiopática, sob corticoterapia sistémica em dose alta nos últimos três 

meses, foi referenciada a consulta de Estomatologia por ardor orofacial. 

À anamnese referia início do quadro há cerca de dois meses, com 

aparecimento de vesículas cutâneas, edema e eritema da hemiface 

direita. Posteriormente, surgiu edema palpebral, lacrimejo, dor ocular e 

dormência intraoral (Fig. 1).  

 

 

 

 

Figura 1- Lesões vesiculares cutâneas, nos 2 meses anteriores à data da consulta 
 

Nessa altura, teria recorrido a um serviço de urgência hospitalar, onde foi 

assumido o diagnóstico de HZ tendo sido medicada com valaciclovir 1000 

mg, per os, três vezes ao dia e pregabalina 75 mg, per os, duas vezes por 

dia, durante sete dias, com melhoria ligeira do quadro clínico. Um mês 

depois, inicia dor intraoral, gengivorragia, halitose e aumento da 

mobilidade dentária no maxilar superior, com perda espontânea de dois 

dentes. Por este motivo, a doente teria optado por recorrer a dentista 

assistente que assumiu periodontite avançada com exposição óssea 

alveolar e medicou com amoxicilina e ácido clavulânico 875+125 mg, per 

os, de 12 em 12 horas durante 8 dias, tendo sugerido acompanhamento 

em consulta hospitalar. Dois meses após o início do quadro, à primeira 

observação na consulta de Estomatologia, apresentava edema, eritema e 

hiperalgesia da hemiface direita, gengivite e exposição óssea alveolar com 

drenagem purulenta na região dos dentes perdidos (14 e 15) (Fig. 2 e 3).  

 

 

 
Figura 2- Apresentação na consulta de Estomatologia 
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Figura 3- Exame intraoral na consulta de Estomatologia 

 

Adicionalmente, múltiplos dentes apresentavam aumento da 

mobilidade. A doente fazia-se acompanhar de relatório de exame de 

Tomografia Computorizada maxilofacial, onde se descrevia 

heterogeneidade do tecido ósseo esponjoso e alterações de 

osteomielite periapical com sinais de doença periodontal do primeiro 

quadrante e sinusopatia maxilar direita, admitindo-se estas alterações 

como secundárias a HZ. A ortopantomografia requisitada revelou perda 

óssea no primeiro quadrante (Fig. 4).  

 

 
Figura 4- Ortopantomografia à data da apresentação na consulta de 

Estomatologia 

 

Neste contexto, assumiu-se necrose dos tecidos periodontais, com 

perda dentária, e osteomielite secundárias a HZ. Numa primeira fase, 

optou-se por medicar a doente com dupla antibioterapia, amoxicilina 

1000 mg e metronidazol 500 mg de 8 em 8 horas, e analgesia.  Quando 

se verificou melhoria do quadro, procedeu-se a sequestrectomia com 

extração dos dentes envolvidos. No follow-up, teve cicatrização lenta 

dos tecidos, com necessidade de dois cursos de antibioterapia por 

infeção da loca cirúrgica. Quatro meses após a intervenção, apresentou 

cicatrização total da lesão, passando a ser acompanhada anualmente em 

consulta de Estomatologia e em consulta de Controlo da Dor por 

nevralgia pós-herpética sequelar. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES  
O VZV afeta maioritariamente os dermátomos torácicos, sendo a sua 

incidência mais baixa na região craniana. Nesta, o nervo oftálmico é o mais 

frequentemente envolvido, seguido do nervo maxilar e, por último, o 

nervo mandibular. As lesões vesiculares podem surgir nas regiões facial, 

ocular e oral, sendo geralmente precedidas por um quadro de dor e 

parestesia nos dermátomos envolvidos, dois a quatro dias antes do 

desenvolvimento das manifestações cutâneas.[2] Adicionalmente, quando 

há envolvimento dos nervos maxilar e mandibular, podem surgir queixas 

de pulpite, odontalgia ou até lesões periapicais ou reabsorção radicular 

em exames de imagem.[7] Em situações mais raras, é possível desenvolver-

se   osteonecrose   dos   maxilares   e   perda   dentária.   Os mecanismos 

fisiopatológicos envolvidos na osteonecrose induzida por HZ são 

controversos, havendo várias hipóteses em discussão. Uma das mais 

aceites, afirma que um fenómeno de vasculite local, que decorre da 

extensão direta de uma resposta neural inflamatória às estruturas 

vasculares adjacentes, pode provocar um enfarte dos vasos sanguíneos 

que irrigam a região inervada pelo trigémeo, levando a isquemia e 

consequente osteonecrose dos maxilares.[7, 8] 

Em contraste com os doentes imunocompetentes, que geralmente 

manifestam doença autolimitada, os doentes imunocomprometidos 

apresentam, em maior frequência, envolvimento de mais do que um 

dermátomo, com aumento da incidência de complicações.[2] Num estudo 

populacional de cohort realizado por Jiahui Qian et al, 2021[9], o risco de 

desenvolver HZ em doentes sob corticoterapia sistémica foi 59% maior 

quando comparado com um grupo controlo, aumentando 

significativamente no mês seguinte à prescrição da terapêutica.  

Os objetivos do tratamento de HZ consistem em melhorar o outcome no 

que concerne à duração dos sintomas, extensão da doença e qualidade de 

vida dos doentes afetados por esta patologia. Nos doentes 

imunocomprometidos, o foco do tratamento é reduzir a incidência e 

gravidade das complicações que possam surgir.[10] Vários antivíricos de 

primeira linha estão indicados para o seu tratamento, nomeadamente o 

valaciclovir, aciclovir, famciclovir ou brivudina. Nos doentes 

imunocomprometidos com envolvimento de estruturas craniofaciais ou 

em risco de desenvolver complicações, está recomendado como 

tratamento de primeira linha o uso de aciclovir intravenoso em doses 

altas.[11] 

O presente artigo descreve um caso de HZ com envolvimento de mais do 

que um dermátomo, numa doente idosa sob terapêutica 

imunossupressora em altas doses no período que antecedeu o 

aparecimento do quadro clínico, sendo esta uma provável causa de 

reativação do VZV. Embora a evolução do HZ possa ser imprevisível, o caso  
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aqui descrito salienta a importância da escolha de um tratamento 

adequado, por um período prolongado, de forma a evitar as possíveis 

complicações desta patologia. A apresentação inicial e o 

reconhecimento da presença de fatores de risco para desenvolvimento 

de doença extensa e complicações são fundamentais para prever o 

prognóstico e planear a abordagem terapêutica. Idealmente, a 

terapêutica deve ser iniciada nas primeiras 72h de sintomas. Contudo 

neste caso, apesar de a doente ter iniciado terapêutica mais tarde, 

houve melhoria clínica e foi possível, após controlo do foco infecioso 

com abordagem cirúrgica e múltiplos cursos de antibioterapia, obter 

sucesso terapêutico. 

Em suma, este caso ilustra as complicações severas que podem advir do 

HZ quando o seu tratamento não é instituído de forma célere e o 

acompanhamento não é realizado de forma regular. É fundamental que 

os   clínicos   estejam   sensibilizados   para   os   fatores   de   risco    para 

desenvolver complicações, reconhecendo à partida os doentes que 

necessitam de uma abordagem terapêutica mais agressiva e completa, 

evitando assim a morbilidade e mortalidade associada a esta doença. 
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RESUMO  
Uma doente de 36 anos de idade, foi referenciada ao serviço de Estomatologia por odontalgia que comprometia gravemente a alimentação oral. Dois 

dias antes, tinha recorrido ao serviço de urgência (SU) por lesões intraorais dolorosas, com uma semana de evolução, associadas a astenia, tonturas e 

palpitações. Apresentando estudo analítico compatível com leucemia promielocítica aguda (LPA), determinou o internamento da doente. À data da 

observação, identificaram-se duas lesões ulceradas dolorosas, uma na região palatina e vestibular adjacentes a 26/27, e outra por lingual de 41-45.  Foi 

proposta a biópsia das lesões, tendo esta sido protelada devido ao estado clínico instável da doente, sob quimioterapia de indução. O estudo citogenético 

confirmou o diagnóstico de LPA.  

Um mês depois, completada a quimioterapia de indução, recorreu ao SU por reaparecimento de lesões ulceradas dolorosas na cavidade oral. 

Identificaram-se duas lesões ulceradas com exposição óssea, nas localizações previamente descritas. Ambas foram submetidas a biópsia incisional e 

exérese de sequestro ósseo. O exame anatomopatológico identificou sequestro ósseo e estruturas de Actinomyces, sem infiltração leucémica. Em 

tomografia computorizada foram identificadas áreas de heterogeneidade da trabeculação óssea em relação com 26, 27, 43 e 44. Optou-se por iniciar 

antibioterapia (amoxicilina 1g, 8/8 horas, per os, durante 6 semanas), manter vigilância clínica e continuar esquema quimioterápico. Apesar de 

persistência de recessões gengivais palatinas/linguais em relação com 26, 27 e 44, respetivamente, verificou-se boa cicatrização e resolução completa 

das queixas álgicas ao fim de nove meses.  

As leucemias agudas apresentam, frequentemente, manifestações orais que podem ser a manifestação inaugural. Manifestações orais com atingimento 

ósseo, como manifestação primária de leucemia, são raras e   podem   regredir   com   a quimioterapia. A avaliação adequada de alterações localizadas 

à cavidade oral apresenta um papel fundamental no diagnóstico e gestão destes doentes. 
 

Abstract  

A 36-year-old woman was referred to Stomatology department with a severe dental pain compromising oral intake. Two days earlier, she had resorted to the emergency 

service (ES) for intraoral painful lesions, lasting for a week, associated with asthenia, dizziness and palpitations. After a laboratorial study compatible with acute 

promyelocytic leukaemia (APL), she was hospitalized. At observation, two painful ulcerated lesions were identified. One at palatal and buccal gingiva adjacent to 26/27, and 

another lingual to 41-45. Lesions biopsy was proposed and postponed due to the unstable clinical status of the patient, under induction chemotherapy. The cytogenetic study 

confirmed APL diagnosis. 

One month later, after completing induction chemotherapy, the patient resorted once again to the ES due to the reappearance of painful ulcerated lesions in the oral cavity. 

Two ulcerated lesions with exposed bone were identified in the previously described locations. Both lesions underwent incisional biopsy and bone sequestration excision. The 

pathological examination identified osteonecrotic lesions and Actinomyces structures, without leukemic infiltration. Computed tomography identified areas of bone 

trabeculation heterogeneity in relation to 26, 27, 43 and 44. Antibiotherapy ((amoxicillin 1g, 8/8 hours, per os, for 6 weeks) was associated to the chemotherapy regimen 

and a regular clinical surveillance was insured. Despite the persistence of palatal/lingual gingival recessions in relation to 26, 27 and 44, respectively, there was good healing 

and complete resolution of pain complaints. 

Acute leukaemia often present oral manifestations that may be the first manifestation of the disease. Oral manifestations with bone involvement, as the primary 

manifestation of leukaemia, are rare and may regress with chemotherapy. Adequate assessment of localized changes in the oral cavity plays a fundamental role in the 

diagnosis and management of these patients. 

 

Palavras-Chave: leucemia promielocítica aguda, lesões intraorais, osteonecrose, Actinomyces 

Keywords: Acute promyelocitic leukemia; intraoral lesions, Osteonecrosis, Actinomyces 
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INTRODUÇÃO 
As leucemias caracterizam-se pela proliferação de leucócitos imaturos, 

sendo caracterizadas de acordo com a linhagem celular envolvida e o 

curso, crónico ou agudo, da doença.[1-3] A leucemia promielocítica aguda 

(LPA) é um subtipo de leucemia mieloide aguda [LMA], correspondendo 

a 8 a 13% dos casos de leucemia.[2]  

As manifestações clínicas relacionam-se com a supressão de linhagem de 

células hematopoiéticas, perda da função normal dos leucócitos e 

infiltração tecidual por células leucémicas.[3] Nos vários subtipos de 

leucemia estão descritas manifestações orais, no entanto estas são mais 

prevalentes nas leucemias agudas e mieloides.[4,5]  

Entre as manifestações orais descritas em casos de leucemias agudas, 

encontram-se a hemorragia espontânea, as petéquias da mucosa oral, o 

aumento gengival e as lesões ulceradas, sendo estas inespecíficas e 

passíveis de múltiplas etiologias.[2,3,6,7] 

Assim, o diagnóstico precoce, fundamental para se obterem boas taxas 

de sobrevida, apresenta-se como um desafio complexo.[2,5] 

 

CASO CLÍNICO 
Uma mulher de 36 anos, foi referenciada ao serviço de Estomatologia no 

Centro Hospitalar Universitário de São João, por odontalgia que 

comprometia gravemente a alimentação oral. À observação intraoral, 

identificaram-se duas lesões ulceradas dolorosas: uma na região palatina 

e vestibular adjacente a 26 e 27, e outra por lingual de 41 a 45. 

Dois dias antes, a doente tinha recorrido ao serviço de urgência do Centro 

Hospitalar Universitário de São João por lesões intraorais dolorosas, com 

uma semana de evolução, associadas a astenia, tonturas e palpitações. O 

estudo analítico revelou a presença de 69 000 leucócitos/µL, 70% de 

leucoblastos; 310 neutrófilos/µL; 5.5 g/dL de hemoglobina; 26 000 

plaquetas/µL, e determinou o internamento da doente por critérios de 

leucemia promielocítica aguda. Diagnóstico que veio a ser confirmado por 

estudo citogenético. 

Atendendo às características das lesões intraorais, foi proposta a biópsia 

incisional das mesmas. No entanto, a biópsia das lesões foi protelada 

devido ao estado clínico da doente. Sob quimioterapia de indução (ácido 

transretinóico e idarrubicina), a doente sofreu um episódio de 

hemorragia cerebral espontânea, com necessidade de transferência para 

os cuidados intensivos. 

Um mês depois, completada a quimioterapia de indução, a doente foi 

novamente referenciada ao Serviço de Estomatologia por 

reaparecimento de lesões ulceradas dolorosas na cavidade oral com 

impacto significativo na alimentação oral. Identificaram-se duas lesões 

ulceradas, nas  localizações  previamente  descritas  e  de  características 

 

sobreponíveis [Figura 1]. Uma lesão ulcerada na região palatina de 26 a 

distal de 27, com aproximadamente dois centímetros no seu maior eixo, 

estendendo-se à gengiva vestibular, apresentava bordos eritematosos    

endurecidos    e   uma     placa   central   de   coloração    esbranquiçada 

correspondendo a área de exposição óssea. Em região lingual, com 

aproximadamente quatro centímetros no seu maior eixo, estendendo-se 

de distal de 41 a distal de 45, apresentava lesão ulcero-necrótica que se 

estendia ao pavimento da boca, com margens em bisel e atingimento dos 

tecidos profundos, bordos irregulares e placa central de coloração 

esbranquiçada correspondendo a área de exposição óssea. 
 

 

Figura 1- A e B - lesões ulceradas dolorosas na região palatina e 
vestibular adjacentes a 26/27, com exposição óssea por palatino; C - 
lesões ulceradas por lingual de 41 a 45, com exposição óssea; D – peças 
colhidas no segundo quadrante e enviadas para exame 
anatomopatológico. 
 

Ambas as lesões foram submetidas a biópsia incisional e exérese de 

sequestro ósseo. O exame anatomopatológico identificou lesões de 

osteonecrose e estruturas de Actinomyces, sem infiltração leucémica. Em 

tomografia computorizada foram identificadas áreas de heterogeneidade 

da trabeculação óssea em relação com 26/27 e 43/44. Optou-se por iniciar 

antibioterapia (amoxicilina 1g, 8/8 horas, per os, durante 6 semanas), 

manter vigilância clínica e continuar esquema quimioterápico. Três 

semanas após a biópsia, a doente iniciou o primeiro ciclo de consolidação 

(ácido transretinóico, idarrubicina e citarabina).  

Apesar de persistência de recessões gengivais, verificou-se boa 

cicatrização [Figura 2] e resolução completa das queixas álgicas ao fim de 

nove meses. O estudo comparativo de imagens de tomografia 

computorizada, repetida três meses depois, mostrou diminuição da 

heterogeneidade da trabeculação óssea (em relação com 26/27 e 43/44), 

alterações sugestivas de resposta favorável ao tratamento instituído.  
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Figura 2 – Evolução positiva do processo cicatricial; A e D - duas semanas 
após biópsia; B e E - um mês após biópsia; C e F – nove meses após 
biópsia, mantem recessão gengival ao nível da raiz palatina de 26 (6mm) 
e por lingual de 44 (3mm), sem hemorragia à sondagem e profundidade 
de sondagem inferior a 3mm. 

 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO  
As leucemias agudas apresentam, frequentemente, manifestações orais 

que podem ser a manifestação inaugural.[2-6,8] Clinicamente, as 

manifestações orais dos vários tipos de leucemias agudas são 

semelhantes e incluem hemorragia, palidez, petéquias, aumento 

gengival, lesões ulceradas, trismo e paralisia facial.[1,4,5,7] O diagnóstico 

definitivo requer exames complementares como a cariotipagem, 

citometria de fluxo e biópsia de medula óssea.[5] 

No caso descrito, a presença de lesões orais associada a sintomas 

constitucionais, levou ao diagnóstico de leucemia promielocítica aguda, 

sublinhando a importância do reconhecimento precoce destas 

manifestações. Apesar de num primeiro momento não ter sido realizada 

biópsia das lesões, a linha cronológica e a tipologia das lesões são 

sugestivas de se tratar de uma manifestação oral de doença neoplásica 

hematológica. 

Quando a doente reaparece com lesões intraorais sobreponíveis às 

apresentadas inicialmente, com lesões de osteonecrose e estruturas de 

Actinomyces, sem infiltração leucémica documentadas em exame 

anatomopatológico, surge a dúvida na etiologia das lesões. Equaciona-

se a hipótese de estas lesões serem consequência do tratamento 

quimioterápico, ou de corresponderem às lesões iniciais cuja progressão 

foi limitada pelo tratamento quimioterápico. Manifestações orais com 

atingimento ósseo, como manifestação primária de leucemia, são raras 

e podem regredir com a quimioterapia.[5] 

  

A similaridade das características das lesões, a localização exatamente 

sobreponível e a ausência de agravamento (quer das lesões, quer das 

queixas álgicas associadas) no decorrer da quimioterapia de indução, 

eram fatores sugestivos da segunda opção. O caso clínico descrito 

sublinha que a avaliação adequada de alterações localizadas à cavidade 

oral é fundamental no diagnóstico e gestão adequada destes doentes, 

tendo em conta a multiplicidade de etiologias para as alterações orais. 
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INTRODUÇÃO 
O defeito ósseo de Stafne foi caracterizado por Stafne em 1942 como 

sendo uma depressão da mandíbula.[1] A sua etiologia ainda é 

desconhecida apesar de existirem diversas teorias sobre a sua origem.[2] 

Alguns investigadores, incluindo Fordyce, encontraram a presença de 

tecido glandular salivar no interior destas cavidades, contudo outros 

autores referem a presença de tecido vascular ou, até mesmo, tecido 

adiposo.[2] Este defeito tem uma prevalência de 0.13% na população 

geral e uma predileção pelo sexo masculino entre a 5ª e 6ª décadas de 

vida.[3] 

A maioria destes defeitos são assintomáticos, sendo habitualmente 

achados imagiológicos que traduzem uma lesão mandibular, unilateral, 

radiolucente, unilocular, oval ou circular, bem delimitada, com um 

contorno radiopaco e sem contacto com os dentes.[1,2] Apresenta uma 

predileção pela região posterolingual da mandíbula, contudo este 

defeito pode também se localizar na região anterolingual da mandíbula, 

ser bilateral, bilocular ou multilocular.[4,5] 

O seu diagnóstico é imagiológico, podendo ser realizada uma tomografia 

computorizada para avaliar a sua relação com as estruturas adjacentes, 

a sua extensão e o seu conteúdo.[5] Objetivamente, e durante a palpação 

mandibular, pode ser identificada uma depressão côncava na sua face 

lingual.[2] 

Este caso clínico pretende salientar um achado radiológico raro, 

benigno, muitas vezes confundido com outras lesões ósseas 

radiolucentes e a importância do seu correto diagnóstico diferencial. 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 
Sexo masculino, 53 anos, caucasiano, saudável e sem medicação habitual 

ou alergias medicamentosas foi referenciado para consulta de 

Estomatologia do Hospital de Braga por apresentar uma “lesão 

radiolucente mandibular esquerda” na ortopantomografia realizada pelo 

médico dentista assistente. 

Durante a anamnese verificou-se de que o doente se encontrava em 

estudo para iniciar reabilitação oral, tendo realizado uma 

ortopantomografia (Fig. 1) que demonstrava a presença de uma lesão 

radiolucente na região edêntula posterior da mandíbula (3ºQuadrante), 

unilocular, com limites bem definidos e com uma localização inferior ao 

nervo alveolar inferior. Encontrava-se assintomático, referindo ter sido 

submetido a extrações dentárias por cárie, negando qualquer 

intervenção cirúrgica ou trauma ao nível da mandíbula. 

 

 

Figura 1- Ortopantomografia – lesão radiolucente visível na região mandibular 

posterior esquerda 
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Ao exame objetivo não apresentava nenhuma alteração; não se 

observou tumefações intraorais ou cervicofaciais, trajetos sinusais ou 

sinais infeciosos intraorais. 

Foi realizada uma Tomografia Computorizada Dental Scan (Fig. 2 e Fig. 

3) para melhor avaliação da lesão. Este meio complementar de 

diagnóstico permitiu confirmar de que se tratava de uma lesão 

radiolucente, oval, unilocular, bem delimitada, que não contactava com 

raízes dentárias e que se localizava inferiormente ao nervo alveolar 

inferior. Nos cortes sagitais é possível observar a concavidade na face 

lingual da mandíbula, estando limitada pela cortical vestibular, que se 

encontrava intacta. Perante estas características podemos classificar 

esta lesão como sendo um defeito ósseo de Stafne do tipo II, segundo a 

classificação de Ariji. 

 

 

Figura 2- Corte coronal da Tomografia Computorizada Dental Scan – é possível 

observar a forma unilocular e bem delimitada da lesão. 

 

 

Figura 3- Cortes sagitais da Tomografia Computorizada Dental Scan – é possível 
observar a concavidade da lesão, na face lingual da mandíbula, estando limitada 

pela cortical vestibular. 

Perante este quadro clínico procedeu-se à explicação do diagnóstico, 

tranquilizando o doente sobre a benignidade deste achado, não 

havendo necessidade de realizar algum tipo de tratamento. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
Lesões como o quisto ósseo aneurismático, quisto residual, quisto 

dentígero, ameloblastoma, queratoquisto, granuloma central de células 

gigantes, mieloma múltiplo, entre outras deverão estar presentes no 

diagnóstico   diferencial  do defeito  ósseo de  Stafne,   podendo,   neste  

sentido, serem necessários outros meios complementares de diagnóstico 

para uma melhor avaliação clínica.[1,3] 

Não existe indicação cirúrgica para o defeito ósseo de Stafne, contudo o 

reconhecimento do diagnóstico desta lesão é importante, diferenciando 

com outros tipos de lesões que necessitam de intervenção cirúrgica.[2]  

Podem ser realizadas novas ortopantomografias, durante o follow up do 

doente, contudo este defeito habitualmente apresenta-se de forma 

estática e benigna não havendo alterações ao longo de anos.[1,2] 
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INTRODUÇÃO 
O linfoma folicular (LF) é uma neoplasia linfoproliferativa 

frequentemente indolente derivada das células B do folículo central.[1] É 

o segundo subtipo mais frequente do linfoma não-Hodgkin, sendo o pico 

de incidência na 6ª e 7ª décadas e apresentando um ligeiro predomínio 

no género feminino.[1,2] O LF envolve os gânglios linfáticos, contudo 

podem surgir apresentações extraganglionares.[1]  

Apesar de incomum, a apresentação na cabeça e pescoço é a segunda 

mais frequente no quadro extraganglionar, sendo o envolvimento do 

anel de Waldeyer o mais comum. Contudo, a cavidade oral é uma 

localização rara (menos de 5% de todas as neoplasias que afetam a 

cavidade oral) sendo que a grande maioria surge no palato.[1,2] 

Objetivamente os linfomas orais apresentam-se como uma tumefação 

indolente, mole, difusa e mal definida, podendo ocorrer ulceração da 

mesma e destruição/erosão dos tecidos ósseos.[4] Esta patologia pode 

ser confundida com doenças inflamatórias/infeciosas periodontais ou 

outras neoplasias intraorais, sendo o seu diagnóstico realizado através 

do estudo histopatológico que evidencia a presença de centrócitos e 

centroblastos em padrão folicular. O estudo imuno-histoquímico 

demonstra positividade para CD20 e bcl2 e negatividade para CD5.[2,3] 

Este caso clínico pretende pôr em evidência uma doença proliferativa 

cujo diagnóstico foi feito através de uma expressão incomum 

extraganglionar da doença linfoproliferativa, com uma biópsia incisional 

do palato, ao contrário das típicas excisões ganglionares para 

diagnóstico de linfomas. 

 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 
Mulher, 90 anos, com multimorbilidades (Insuficiência cardíaca, 

cardiopatia isquémica, patologia osteoarticular, síndrome depressivo, 

demência, anemia), polimedicada (bisoprolol, clopidogrel, furosemida, 

sertralina, rivastigmina, mirtazapina, olanzapina) e sem alergias 

medicamentosas conhecidas foi referenciada para a consulta de 

Estomatologia do Hospital de Braga por apresentar “tumefação do palato 

duro com 1 mês de evolução, sem melhoria após antibioterapia”. 

Durante a anamnese foi referida a presença de uma tumefação indolor e 

difusa no hemipalato duro, direito, com um mês de evolução, que não 

regrediu após antibioterapia (suspeita de abcesso dentário pelo médico 

assistente). A doente negou qualquer sintoma constitucional ou outras 

queixas do foro estomatológico. 

Ao exame objetivo foi observado um abaulamento no hemipalato 

direito, sem áreas de flutuação, sem ulceração e sem trajetos sinusais ou 

dor à percussão dentária (Fig. 1). Era também visível uma hipertrofia da 

amígdala palatina direita e adenopatia direita cervical palpável no nível 

IIb. 

 

Figura 1- Visível uma tumefação, difusa, no hemipalato direito 
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Dado quadro clínico foi realizado estudo analítico que evidenciou 

anemia (previamente conhecida), sem outras alterações; Tomografia 

Computorizada (TC) Maxilofacial (Fig. 2 e Fig. 3) e do pescoço que 

evidenciou “lesão expansiva da amígdala palatina direita… lesão do 

palato direito provocando erosão parcial do palato duro e independente 

da lesão anterior… múltiplas adenopatias ipsilaterais (níveis IIb, V e IV)” 

e biópsia incisional da tumefação palatina que demonstrou “mucosa 

dermopapilar envolvida por processo linfoproliferativo com 

características de linfoma folicular” (Fig. 4, 5, 6 e 7). 

 

 

Figuras 2 e 3- TC maxilofacial e pescoço – é visível a presença da lesão expansiva 
no palato duro e amígdala palatina direita e, ainda, múltiplas adenopatias 

cervicais. 

 

 

Figura 4- Avaliação histológica da biópsia incisional – é visível o padrão folicular 
e nodular do linfoma, com presença de centrócitos e centroblastos. 

 

 
Figura 5- Avaliação imuno-histoquímica da biópsia incisional – folículos 

negativos para CD5. 

 

 

Figuras 6 e 7- Avaliação imuno-histoquímica da biópsia incisional - folículos com 

expressão positiva para CD20 e bcl2, respetivamente. 

 

Dado o diagnóstico, a doente foi encaminhada para consulta de 

oncologia, tendo sido instituído tratamento paliativo/sintomático. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
O LNH apesar de raro na cavidade oral, deve ser sempre considerado no 

diagnóstico diferencial quando se suspeita de doenças malignas 

intraorais. No momento do diagnóstico é frequente os doentes serem 

assintomáticos, contudo alguns podem apresentar febre, fadiga, astenia 

e perda ponderal.[1,2,5]  

Este tipo de linfoma geralmente é diagnosticado por biópsia excisional 

de um gânglio linfático, mas raramente o diagnóstico é feito por biópsia 

incisional da massa extraganglionar, como foi o caso desta doente.[5] 

O diagnóstico diferencial inclui tumores de células salivares assim como 

processos periodontais infeciosos. O prognóstico é variável, contudo os 

linfomas foliculares por serem indolentes apresentam uma evolução 

crónica, podendo ocorrer remissões terapêuticas e a cura é rara.[2] 
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INTRODUÇÃO 
O lipoma é um tumor benigno, representando a neoplasia 

mesenquimatosa mais comum no corpo humano.[1,2,3] A sua 

apresentação na cavidade oral é incomum (1-4%) e a sua etiologia é 

incerta, sendo frequentemente assintomático e de crescimento 

lento.[4,5]  

Objetivamente o lipoma apresenta-se como um nódulo submucoso 

mole, com coloração amarelada e superfície lisa, podendo ser séssil ou 

pediculado.[1,3] Habitualmente desenvolve-se antes da 3ª década de 

vida, não tendo predileção de género.[3] Quando presente o lipoma oral 

pode medir até 5-6 cm, sendo a altura em que habitualmente os 

pacientes procuram ajuda médica.[4] 

Histologicamente é caracterizado pela presença de adipócitos maduros, 

podendo estar presente uma fina cápsula fibrótica.[3] 

Este caso clínico pretende pôr em evidência o diagnóstico e a 

abordagem terapêutica de uma lesão benigna incomum na mucosa oral, 

numa localização ainda mais rara que as suas localizações habituais na 

cavidade oral. 

 

CASO CLÍNICO 
Mulher, 52 anos, com antecedentes pessoais de hipertensão arterial 

medicada com irbesartan, sem antecedentes familiares de relevo e sem 

alergias medicamentosas conhecidas; foi referenciada para a consulta 

de Estomatologia do Hospital de Braga por “tumefação indolor no palato 

duro com 1 ano de evolução”. 

Durante a anamnese referiu a presença de uma formação nodular no 

hemipalato duro esquerdo com 1 ano de evolução, negava a presença 

de odontalgia, trajetos sinusais, febre, tumefação da face ou outras 

queixas. 

 

 

Objetivamente apresentava uma lesão (≈1.5cm) no hemipalato duro 

esquerdo, pediculada, mole, indolor ao toque, com superfície lisa e bem 

delimitada (Fig. 1); sem outros achados de relevo. 

 

 

Figura 1- Lesão pediculada visível no palato 

 

Foi realizada biópsia excisional sob anestesia local, sendo visível nódulo 

amarelado, bem definido e mole (Fig. 2).   

 

 

Figura 2- Peça da biopsia excisional 
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O estudo histológico revelou “tecido adiposo maduro compatível com 

lipoma” (Fig. 3 e 4).  

 

 

Figuras 3 e 4- Avaliação histológica – presença de mucosa dermopapilar sem 
alterações e na formação nodular excisionada presença de tecido adiposo 

maduro 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
Pavimento da boca, língua, palato duro e lábios são localizações 

incomuns do lipoma oral.[2-4] 

Apesar da sua forma característica de massa assintomática e de 

coloração amarelada, os diagnósticos diferenciais como mucocelo, 

fibroma traumático, tumor de células granulares, quisto linfoepitelial, 

quisto dermoide deverão estar presentes.[1,4] 

A avaliação histológica deverá ser realizada e o tratamento baseia-se na 

excisão cirúrgica, sendo raras as recidivas.[2,3]  
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INTRODUÇÃO 
Os lipomas são neoplasias mesenquimais benignas e estão 

frequentemente localizados nas regiões anteriores e posteriores do 

tórax e abdómen. Na cavidade oral, a sua presença é rara, 

representando cerca de 5% dos tumores benignos desta região 

anatómica.[1] A maioria dos casos de lipoma oral ocorrem em indivíduos 

entre a 4ª e 6ª década de vida, no entanto, a sua etiologia ainda 

permanece incerta. Alguns autores identificaram que fatores como, 

processos inflamatórios, obesidade, radiação, trauma e infeções 

oromaxilares podem contribuir para o desenvolvimento destas 

neoplasias.[2] 

São tumores de crescimento lento, indolores, moles, circunscritos, com 

coloração amarelada e associados a nódulos submucosos de base séssil 

ou pediculada. A excisão cirúrgica adequada é o tratamento de escolha 

para os lipomas orais.[1,2] 

 

CASO CLÍNICO 
Mulher de 86 anos, leucodérmica, referenciada à consulta de 

Estomatologia por lesão nodular palatina. Ao exame estomatológico 

observa-se lesão nodular assintomática na transição do palato duro para 

o palato mole, com 1 cm de diâmetro, de consistência elástica com mais 

de 12 meses de evolução e sem qualquer interferência com as funções 

oromaxilares (Fig. 1).  

Tem como antecedentes relevantes Diabetes mellitus, obesidade, 

perturbação depressiva e status pós ressecção de neoplasia maligna 

intestinal. 

A abordagem cirúrgica foi o tratamento escolhido sendo realizada a 

excisão da lesão sob anestesia local associada a vasoconstritor. O 

material obtido foi enviado para avaliação histológica tendo o exame 

confirmado o diagnóstico de lipoma. 

 

 

Figura 1- Lesão nodular paramediana esquerda na transição palato duro-palato 

mole 

 

Na avaliação pós-operatória aos 3 meses, a doente apresentava-se sem 

qualquer queixa e sem recidiva da lesão (Figura 2), tendo alta da consulta 

hospitalar.  

 

 

Figura 2- Reavaliação 3 meses após a cirurgia 
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
Os lipomas são tumores benignos que podem ocorrer em qualquer parte 

do corpo. A sua apresentação na cavidade oral é incomum e alguns 

autores relatam uma prevalência semelhante em ambos os géneros. São 

neoplasias de crescimento lento, assintomáticas, e que podem passar 

despercebidas por meses ou anos.[1] Na cavidade oral, a mucosa jugal é 

a localização mais comum.[3]  

As principais características histomorfológicas são os arranjos de 

adipócitos maduros divididos em lóbulos por septos de tecido 

conjuntivo. É frequente uma fina cápsula fibrosa a envolver o tumor. De 

acordo com os achados microscópicos é possível descrever vários tipos 

morfológicos de lipomas. O tipo mais comum é o fibrolipoma, que se 

caracteriza pela presença de componentes fibrosos adjacentes aos 

adipócitos.[4] O diagnóstico diferencial do lipoma oral pode incluir quisto 

dermoide ou epidermoide oral, quisto linfoepitelial oral, neoplasias 

benignas das glândulas salivares, mucocelo, tecido tiroideu ectópico ou 

linfoma.[1,2]  

A excisão cirúrgica do lipoma constitui o principal método de tratamento 

e está associada a baixas taxas de recidiva. Em lipomas de maiores 

dimensões pode-se considerar a injeção com corticosteroides como o 

acetonido de triamcinolona no centro da lesão, o que irá causar a atrofia 

do tecido adiposo e reduzir o tamanho do tumor.[2] 
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INTRODUÇÃO 
O nevo esponjoso branco (NEB) também conhecido por Doença de 

Cannon, devido à publicação detalhada de um caso clínico identificado 

por este autor em 1935 é uma doença autossómica dominante rara, de 

diagnóstico infrequente.[1,2] É caracterizada por placas brancas 

assintomáticas, de aspecto esponjoso, difusas, irregulares, e que afetam 

em particular a mucosa oral, e menos frequentemente, a mucosa nasal, 

esofágica, rectal e genital. [3]  

O NEB é atribuído a um defeito na queratinização normal, associada a 

uma mutação pontual nos genes que codificam as proteínas dos 

filamentos intermediários de queratina, nomeadamente a queratina 4 

e/ou 13, e que são expressas especificamente na camada espinhosa do 

epitélio da mucosa oral.[1]  

CASO CLÍNICO 
Criança do género masculino, 10 anos, referenciada à consulta de 

Estomatologia por lesões brancas da mucosa jugal com 2 anos de 

evolução. Sem antecedentes médicos e cirúrgicos relevantes.  Ao exame 

estomatológico observou-se placas brancas irregulares jugais e linguais 

bilateralmente, assintomáticas, de aspecto esponjoso e distribuição 

simétrica (Figs. 1 e 2). A avaliação analítica incluiu hemograma, 

bioquímica, vitamina B12 e ácido fólico, ANA e Anti-DNA e não detectou 

alterações de relevo. Não há história familiar de lesões semelhantes. 

Realizou-se biópsia incisional cuja histopatologia revelou exuberante 

acantose com papilomatose, paraqueratose, extensas áreas de 

vacuolização celular, frequentemente anucleadas na superfície e 

escasso infiltrado inflamatório (Figs. 3 e 4). Observava-se ainda fibrina e 

revestimento bacteriano do epitélio.  

Com base nos achados clínicos e histopatológicos, as lesões são 

consistentes com um diagnóstico de nevo esponjoso branco. Nenhum  

 

 

tratamento foi instituído e o doente encontra-se em vigilância anual em 

consulta hospitalar. 

 

 

Figura 1- Lesões observadas na mucosa jugal e bordo lingual esquerdos 

 

 

Figura 2- Lesões observadas na mucosa jugal e bordo lingual direitos 
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Figura 3- Acantose, hiperqueratose e paraqueratose (Hematoxilina-Eosina 40X) 

 

 
Figura 4- Pormenor da vacuolização celular (Hematoxilina-Eosina 100X) 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
O NEB é uma genodermatose rara atribuída a um defeito no processo de 

queratinização. A doença é herdada como traço autossómico dominante 

e tem expressão variável dentro da mesma família.[4] O início do NEB 

ocorre tipicamente antes dos 20 anos e não apresenta preferência no 

género.[1]  

Na avaliação estomatológica, as lesões na mucosa oral são 

habitualmente bilaterais, apresentando-se como placas simétricas, 

espessadas, brancas e que não desaparecem quando a mucosa é 

estirada. A mucosa afetada apresenta textura macia ou esponjosa. A 

localização intraoral menos comum do NEB inclui a língua, mucosa labial, 

palato mole e pavimento da boca.[3,4] 

Do ponto de vista da avaliação histológica, apesar de não se observar a 

condensação peri-nuclear de queratina, os achados histológicos são 

característicos, mas não patognomónicos. O diagnóstico diferencial do 

NEB inclui leucoplasia, leucoedema, queimaduras químicas, trauma, 

sífilis, uso de tabaco e candidíase oral, e que podem ser excluídas pela 

história  clínica  e  exame histológico.[1]    Lesões orais  de   paquioníquia  

congénita ou disqueratose intraepitelial benigna hereditária podem 

também ser distinguidos do NEB por apresentarem lesões extra-orais.[1,3] 

No nosso caso, o exame histopatológico não consegue eliminar a 

hipótese de Morsicatio Mucosae Oris, apesar das lesões não terem 

relação directa com o plano oclusal ou regiões de trauma, e por isso, a 

distinção deverá ser clínica. Nenhum tratamento foi realizado devido à 

natureza benigna e assintomática destas lesões.[1,4] 

Em conclusão, este caso ilustra a raridade do NEB e a relevância de um 

diagnóstico diferencial adequado de forma a fazer uma abordagem 

clínica atempada e evitar tratamentos desnecessários.  
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INTRODUÇÃO 
Os quistos odontogénicos representam cerca de 2 a 3% de todas as 

lesões orais e maxilofaciais, sendo frequentemente achados acidentais 

na consulta. De facto, estas lesões benignas intraósseas são difíceis de 

diagnosticar, visto serem habitualmente assintomáticas, de crescimento 

lento e diagnosticadas na sequência de um exame de imagem da 

cavidade oral, como, por exemplo, no planeamento de um tratamento 

ortodôntico.[1,2]  

Uma das lesões quísticas mais frequentes são os queratoquistos 

odontogénicos que representam 8-12% de todos os quistos 

odontogénicos. Apesar de benignos, tendem a apresentar um 

comportamento mais agressivo, com alta taxa de recorrência e podem 

estar, por vezes, associados ao Síndrome de Gorlin-Goltz.[1-4] 

 

CASO CLÍNICO 
Reporta-se o caso clínico de uma doente do sexo feminino, 51 anos, com 

antecedentes de hipertensão arterial e obesidade, referenciada à 

consulta de Estomatologia após achado radiológico de lesão quística no 

ramo da mandíbula esquerda. Referia desconforto local com 4 meses de 

evolução sem tumefação intraoral ou assimetrias faciais. 

Radiograficamente visualizava-se uma lesão radiolucente, uniloculada, 

delimitada por um bordo esclerótico, estendendo-se desde 3.6 até ao 

ramo ascendente da mandíbula (figura 1 e 2). A punção aspirativa da 

lesão revelou conteúdo hemático com presença de material 

esbranquiçado cremoso, em pequenos aglomerados. A análise citológica 

sugeriu o diagnóstico de queratoquisto odontogénico. Foi realizada 

enucleação cirúrgica da lesão com ostectomia e o estudo histológico 

confirmou a suspeita. Dois meses depois não apresenta sinais de 

recidiva. 

 

 

Figura 1- Ortopantomografia inicial, com imagem radiolucente à esquerda 

 

 

Figura 2- Tomografia Computorizada - corte axial da lesão em estudo, destacada 
pela seta 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
Os queratoquistos odontogénicos são lesões quísticas, frequentemente 

relacionadas com dentes inclusos e que podem, portanto, ser facilmente 

confundidos com quistos dentígeros.[1,5] 

Distinguem-se de outros quistos odontogénicos pela presença de uma 

camada ondulada de paraqueratina produzida na superfície luminal, que  
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pode ser encontrada em quantidades abundantes inclusive no lúmen 

quístico.  

O diagnóstico destas lesões é exclusivamente histológico apesar de 

aspetos radiológicos, macroscópicos e citológicos ajudarem na suspeita 

clínica.[6] 

Não existe um gold standard para o seu tratamento, mas, mais 

frequentemente, é realizada uma enucleação cirúrgica com ostectomia 

periférica devido à taxa de recorrência elevada (25 a 30%) que, aliás, 

pode ocorrer vários anos após o tratamento inicial.[7]  

 

REFERÊNCIAS 
(1) Woo Victoria L., Chi Angela C., Neville Brad W. Odontogenic Cysts and Tumors 
in Gneep, Douglas R., Bishop, Justin A., Gnepp’s Diagnostic Surgical Pathology of 
the Head and Neck, Third edition, Elsevier 2021, p 827-856. 
(2) Neville, B.W., Damm, D.D., Allen, C.M., et al. Odontogenic cysts and tumors. 
In: Oral and Maxillofacial Pathology, 4th ed. Elsevier, St Louis (2016), p. 632–689. 
(3) Browne, R.M. The odontogenic keratocyst. Clinical aspects. Br. Dent. J., 1970. 
128:225–231. 
(4) Speight, P., Devilliers, P., Li, T.J., et al. Odontogenic keratocyst. In: El-Naggar, 
A.K., Chan, J.K.C., Grandis, J.R., et al., eds. WHO Classification of Head and Neck 
Tumours, 4th ed. 2017. International Agency for Research on Cancer, Lyon, p. 
235–236. 
(5) Brannon, R.B. The odontogenic keratocyst. A clinicopathologic study of 312 
cases. Part I. Clinical features. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol, 1976. 42:54–72. 
(6) Baykul T, Colok G, Gunhan O. The value of aspiration cytology in cystic lesions 
of the maxillofacial region. Eur J Dent. 2010;4(1):1-5. 
(7) Johnson, N.R., Batstone, M.D., Savage, N.W. Management and recurrence of 
keratocystic odontogenic tumor: a systematic review. Oral Surg. Oral Med. Oral 
Pathol. Oral Radiol, 2013. 116:e271–e276 

 

 



 

56 

 

R E C I D I V A  D E  C A R C I N O M A  P A V I M E N T O C E L U L A R  

–  A  I M P O R T Â N C I A  D O  E X A M E  O B J E T I V O  
S Q U A M O U S  C E L L  C A R C I N O M A  R E C U R R E N C E  –  T H E  I M P O R T A N C E  O F  

P H Y S I C A L  E X A M I N A T I O N  
Figueiredo L1, Vaz J2 

1 Serviço de Estomatologia, Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central  

2 Serviço de Estomatologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa – Francisco Gentil 

Contacto do autor: anachaves26@gmail.com 

 

Palavras-Chave: cancro oral, cancro de cabeça e pescoço, carcinoma espinocelular da cabeça e pescoço, recidiva local 

Keywords: oral cancer, Head and neck cancer, Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck, Local Neoplasm Recurrence 

INTRODUÇÃO 
O termo “Cancro Oral” inclui um conjunto de tumores malignos que 

afetam qualquer localização da cavidade oral, incluindo as amígdalas e a 

faringe. O tipo histológico mais frequente é o carcinoma 

pavimentocelular (CPC), ou espinocelular, que corresponde a 80 a 95 % 

de todas as neoplasias orais.[1-3] 

Representa genericamente um grupo de neoplasias de origem epitelial, 

e a língua é a localização mais frequente.[2] 

Ocorre principalmente em homens entre os 60 e os 70 anos de idade e 

está fundamentalmente associada ao consumo de tabaco e/ou álcool.[4] 

Tem capacidade de invasão local e de metastização.[1,2] 

 

CASO CLÍNICO 
Trata-se do caso de um homem, atualmente com 79 anos, com 

antecedentes pessoais de hiperplasia benigna da próstata, dislipidemia 

e síndrome depressivo, e sem história de hábitos toxifílicos, com 

diagnóstico de carcinoma pavimentocelular na gengiva do 1º quadrante, 

em 2016. A Tomografia Computorizada (TC) relatava uma massa 

22x16x23mm, com extensa invasão óssea da arcada alveolar e do 

interior do recesso inferior do seio maxilar direito, bem como presença 

de um gânglio aumentado, heterogéneo, na região submandibular 

direita. 

Na sequência do diagnóstico, foi realizada maxilectomia com 

celulectomia, em agosto de 2016. O estudo anatomopatológico da peça 

identificou “CPC bem diferenciado, com invasão do osso palatino, e 

crescimento no seio maxilar.” T4pN0. Foi posteriormente submetido a 

tratamento com radioterapia coadjuvante. 

 

 
 

 

Durante os últimos 5 anos o doente foi seguido na Consulta de Cirurgia 

de Cabeça do IPOFG de Lisboa, com realização de ecografias e TC, sempre 

sem registo de evidência de recidiva, e sem queixas. 

Este doente encontra-se também, desde o pós-operatório inicial, em 

seguimento na consulta de Estomatologia do IPOFG de Lisboa, para 

execução, colocação e uso de prótese obturadora, que está 

perfeitamente adaptada, para comunicação oroantral sequelar. 

Em setembro de 2021, um ano após a última avaliação no Serviço de 

Cirurgia de Cabeça e Pescoço, à observação clínica na consulta de 

Estomatologia, identificámos uma lesão ulcerosa na mucosa da região 

periférica da comunicação (Fig. 1 e 2). O aspeto suspeito da lesão 

determinou a execução biópsia incisional.  

A Anatomia Patológica remeteu relatório histológico de “carcinoma 

pavimentocelular invasor de grau 2.” Foi também requisitada nova TC, 

que recebe o relatório de “sem imagens sugestivas de recidiva na 

hemiface direita.” 

 

 

Figura 1- Comunicação oroantral sequelar (seta preta) e lesão ulcerada adjacente 

(seta vermelha)  
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Figura 2- Lesão ulcerada (seta vermelha) na região da comunicação (seta preta) 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
O aparecimento de um novo tumor a uma distância inferior a 2 cm do 

tumor primário é considerado recidiva local, apenas quando surge no 

prazo de 3 anos após o tumor inicial. Isso ocorre em cerca de 10 a 30% 

dos doentes com estádios avançados de CPC na cavidade oral, no 

momento do primeiro diagnóstico.[5] 

O risco de aparecimento de segundo tumor primário, na região da 

cabeça e pescoço ou vias aéreas superiores, é de 5% por ano nos 

primeiros sete anos após a lesão inicial.[4,5] 

Tendo em conta o hiato temporal – superior a 5 anos – devemos 

considerar este caso como um segundo tumor primário no mesmo local, 

e não uma recidiva, como pensado inicialmente. 

Este caso alerta-nos para a importância do seguimento cuidadoso dos 

doentes, mesmo após vários anos livres de doença, uma vez que pode 

haver recidiva ou aparecimento de nova lesão; e também nos acautela 

para o facto de os exames de imagem pedidos, ecografia e TC, terem 

descartado continuadamente, a presença de alterações, mesmo após a 

biópsia incisional com descrição de CPC , relembrando-nos que os 

exames de imagem são meios complementares de diagnóstico, que não 

substituem o exame objetivo regular e minucioso. 
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INTRODUÇÃO 
A cárie dentária é a doença mais prevalente no mundo.[1] A terapêutica 

tradicional passa pela remoção do esmalte e dentina desmineralizada e 

infetada, substituindo-os por material restaurador.[2] Na execução desse 

procedimento são utilizados instrumentos que têm o potencial de gerar 

aerossóis com saliva, sangue e fragmentos dentários.[1] 

No contexto da pandemia SARS-CoV-2, com o aumento da evidência da 

possibilidade de transmissão do vírus por aerossóis[4], a utilização de 

procedimentos com baixo risco de gerar aerossóis ganhou nova 

importância.[3]  

De acordo com a fisiopatologia da cárie, esta pode ser controlada com 

recurso à alteração dos fatores que levam à perda mineral, 

nomeadamente, a redução da ingestão de hidratos de carbono, 

remoção e controlo da placa bacteriana, selamento da superfície do 

dente do ambiente, alteração de equilíbrio entre desmineralização e 

remineralização pela aplicação, por exemplo, de fluoretos.[2]  

Uma das técnicas propostas para o tratamento da cárie assintomática 

em dentes molares decíduos é a técnica de Hall (TH).[2,3,5] Esta consiste 

na cimentação com ionómero de vidro de uma coroa metálica pré-

formada (CMPF) diretamente sobre a cárie não tratada. 

A TH pode ser descrita em 8 etapas[5]: 

1. Avaliar a forma e oclusão dos molares decíduos (em pontos de 

contacto extensos e justapostos utilizar separadores ortodônticos – 

pode implicar a realização desta técnica em dois momentos ao invés de 

um). 

2. Proteger a via aérea: criança sentada com a menor inclinação 

possível; colocar uma gaze quadrada entre a língua e o dente que vai ser 

tratado; utilizar uma fita adesiva para segurar a coroa. 

3. Escolher a coroa adequada: selecionar aquela que melhor se adapta 

a todas as cúspides e recobre os pontos de contacto. 

 

 

4. Preencher a coroa com cimento de ionómero de vidro: garantir que 

todas as paredes da coroa estão cobertas por cimento, de forma a evitar 

bolhas de ar ou espaços vazios. 

5. Colocar a coroa sobre o dente e garantir que está perfeitamente 

adaptada 

6. Remover o excesso de cimento 

7. Verificar posicionamento; se o posicionamento for satisfatório aplicar 

força diretamente ou pedir à criança para morder firmemente a coroa 

durante 2 a 3 minutos (Figura 1) 

8. Remover o excesso de cimento e verificar a oclusão (Figura 2) 

 

 

Figura 1- Etapa 7  

 

 

Figura 2- Aspeto final 
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CASO CLÍNICO 
Apresenta-se o caso clínico de uma criança de nove anos de idade, sexo 

masculino, melanodérmica, com antecedentes médicos de transplante 

hepático por hepatocarcinoma, medicada com tacrolimus 1mg bid, 

referenciada à consulta de Estomatologia do Centro Hospitalar 

Universitário de São João por múltiplas cáries. Ao exame objetivo 

apresentava cárie oclusal em 74 (Figura 3) e 84 (Figura 4) e cárie extensa 

em 75 e 85, ambos com trajeto fistuloso para a mucosa vestibular e com 

drenagem purulenta. Após avaliação imagiológica propôs-se exodontias 

sob anestesia local dos dentes 75 e 85 para resolução dos focos 

infeciosos, exodontia de dente 84 por ausência de dentina sã entre a 

câmara pulpar e a cárie, e colocação de CMPF no dente 74 seguindo a 

TH. 

Na consulta de seguimento aos três meses a criança apresentava-se sem 

sinais ou sintomas de progressão da cárie. 

 

 

Figura 3- Radiografia retroalveolar de dente 74 

 

 
Figura 4- Radiografia retroalveolar de dente 84 

 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
A técnica de Hall é uma técnica minimamente invasiva do tratamento da 

cárie em dentes decíduos, que tem como princípio a criação de uma 

barreira entre a cárie e o ambiente da cavidade oral através de uma 

CMPF cimentada com ionómero de vidro sem necessidade de remover o 

tecido cariado.(5) Esta técnica tem como vantagens a sua facilidade e 

simplicidade de execução, sem necessidade de utilização de anestesia, 

sem remoção de tecido cariado ou preparo cavitário, sem necessidade 

de colaboração da criança e com elevada taxa de sucesso quando 

comparada com a restauração convencional.(3) Entre as desvantagens 

apontadas a esta técnica são a estética e a possibilidade da existência de 

contacto prematuro pela alteração da dimensão vertical.(6) 

Relativamente a este último aspeto, a evidência aponta no sentido da 

oclusão normal ser reestabelecida ao fim de duas a quatro semanas sem 

sintomas.(6) 

Esta técnica está contraindicada quando existem sinais ou sintomas de 

pulpite irreversível, sinais de exposição pulpar ou patologia periapical, 

destruição extensa da coroa, em doentes com risco de endocardite, ou 

na impossibilidade de garantir segurança da via aérea da criança.(5) 

Por fim, uma revisão publicada pela Cochrane realizada por Schwendicke 

et al. (2021), refere que esta técnica pode ser considerada como primeira 

linha no tratamento de lesões cavitárias não profundas de dentes 

decíduos (sem atingimento pulpar dada a sua elevada taxa de sucesso, 

quando comparada com outras técnicas não invasivas ou mesmo com a 

técnica de restauração convencional. Deste modo é possível manter 

estes dentes na cavidade oral até à exfoliação, contribuindo para a 

manutenção do espaço adequado para a erupção dentária definitiva. 
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INTRODUÇÃO 
A fratura alveolar segmentar é uma fratura do processo alveolar que 

tipicamente envolve mais do que dois dentes e o segmento fraturado 

encontra-se deslocado axial ou lateralmente, resultando em perda de 

continuidade da arcada e interferência oclusal dolorosa.[2] 

 

CASO CLÍNICO 
Sexo masculino, 32 anos, com antecedentes pessoais de epilepsia 

medicado com valproato de sódio e lamotrigina. Em contexto de crise 

convulsiva, sofreu queda e traumatismo facial do qual resultou uma 

ferida infraciliar, hematoma peri-orbitário e fratura bicortical do 

rebordo alveolar do maxilar superior direito desde 11 a 14 objetivável 

em tomografia computorizada maxilofacial (Fig. 1), associada a avulsão 

do dente 11. Após estabilização clínica foi observado no Serviço de 

Urgência de Estomatologia do CHULN 32 horas após decorrência do 

traumatismo. À observação apresentava edema do terço médio da 

hemiface direita, ausência do dente 11, descolamento gengival por 

palatino de 21 a 15 e mobilidade em bloco do segmento alveolodentário 

de 12 a 15. Ausência de fraturas dentárias na radiografia retroalveolar 

realizada.  Procedeu-se a redução da fratura e imobilização com fibra de 

vidro, fio de aço de 0.4mm de diâmetro e compósito desde o dente 17 a 

23. Confecionou-se adicionalmente uma goteira oclusal inferior em 

acrílico com 3mm de espessura a partir de modelo de gesso. Colocada a 

goteira o doente apresentava apenas contactos oclusais posteriores ao 

segmento fraturado causando disoclusão anterior, tendo sido dada a 

indicação para utilização da mesma durante o período noturno. (Fig. 2) 

Na reavaliação quatro semanas após o traumatismo, apresentava-se 

sem mobilidade dentária patológica do segmento traumatizado,           

com     teste     de      sensibilidade      positivo     mas     de     intensidade  

 

diminuída de 12 a 15 e sem interferência oclusal, tendo-se removido a 

ferulização. 

 

 

Figura 1- Tomografia Computorizada maxilofacial, corte coronal, observando-se 

fratura bicortical do rebordo alveolar do maxilar superior direito 

 

 

Figura 2- Imobilização com fibra de vidro, fio de aço 0.4mm e compósito dos 

dentes 17 a 23 e disoclusão anterior por goteira oclusal 
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
Nas fraturas alveolares, a imobilização adequada associada à 

eliminação de trauma oclusal é essencial para a cicatrização óssea e 

prognóstico dentário.[1] A utilização neste caso de goteira oclusal para 

disoclusão do segmento da fratura alveolar teve como objetivo a sua 

estabilização, evitando contactos oclusais e potenciando um melhor 

resultado pós-traumático.  
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INTRODUÇÃO 
A ulceração da mucosa oral é comum e os doentes podem manifestar 

dor ou preocupação quanto à etiologia da úlcera.[1] A maioria das lesões 

ulceradas da mucosa oral enquadram-se numa de quatro categorias[2]: 

infeciosa (e.g. gengivite/estomatite ulcerativa necrosante[1], sífilis[1,2], 

tuberculose[1], infeções por vírus da família Herpesviridae como o vírus 

Herpes Simplex[1,2], o vírus Varicela-Zoster[1,2], o vírus Epstein-Barr[1] ou 

o citomegalovírus[1,2], COVID-19[3], infeções fúngicas[1,2]), imunológica 

(e.g. eritema multiforme[1,2], líquen plano oral[1,2], doenças bolhosas 

como o pênfigo vulgar[1,2] ou o penfigoide bolhoso[1,2], doenças do tecido 

conjuntivo como o lúpus[1], doenças inflamatórias intestinais[1], doença 

de Behçet[1]), traumática (trauma químico[2], térmico[1,2] ou 

mecânico[1,2]) ou neoplásica (sobretudo o carcinoma espinocelular[1,2] ou 

doenças hematológicas[1,2]). Neste contexto, expõe-se o caso de uma 

lesão ulcerada isolada da cavidade oral que representou um desafio 

diagnóstico. 

 

CASO CLÍNICO 
Uma doente do sexo feminino, 31 anos de idade, fumadora ativa 

(aproximadamente oito unidades maço ano), sem outros antecedentes 

pessoais de relevo, recorreu ao Serviço de Urgência por apresentar uma 

lesão dolorosa na cavidade oral à direita com um mês de evolução, 

persistente, e associada a crescimento progressivo. Negava noção de 

trauma prévio ao surgimento da lesão ou relação com algum 

medicamento ou alimento. Ao exame objetivo palpavam-se dois 

nódulos cervicais dolorosos submandibulares à direita, e intraoralmente 

apresentava uma lesão ulcerada, friável, discretamente exofítica, na 

região   do  trígono  retromolar  direito,  com  extensão  à mucosa  jugal  

 

 

adjacente, cerca de 25 a 30 mm de maior eixo, contornos irregulares e 

dolorosa à palpação (Fig. 1), sem outras alterações de relevo. A doente 

foi medicada com corticoterapia tópica e anti-inflamatório e 

recomendada a evicção tabágica. 

Na reavaliação uma semana depois a doente referia persistência das 

queixas, objetivamente com a lesão de características sobreponíveis, 

pelo que se optou por realizar biópsia incisional e associar um gel de 

clorohexidina à prescrição anterior. O exame anatomopatológico 

revelou tratar-se de uma lesão ulcerada inflamatória benigna (sem 

displasia, sinais de malignidade ou estruturas fúngicas). 

Perante o resultado anátomo-patológico e a persistência da lesão, 

procedeu-se à extração dos terceiros molares direitos erupcionados, 

para eliminação do fator de trauma oclusal. Cerca de três semanas após 

a extração simples dos dentes 18 e 48 a doente apresentava-se 

assintomática, objetivamente com mucosa completamente cicatrizada, 

sem lesões ulceradas ou brancas (Fig. 2). 

 

 

 
Figura 1- Úlcera no trígono retromolar direito com um mês de evolução 
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Figura 2- Mucosa completamente cicatrizada após extração dos terceiros 
molares direitos. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
Atendendo à multiplicidade de fatores etiológicos para a ulceração na 

cavidade oral, a recolha de uma história clínica detalhada é crucial, e 

deve incluir os antecedentes pessoais e medicamentosos, a 

identificação de eventuais fatores desencadeantes de trauma, o tempo 

de evolução das lesões, a frequência dos episódios nos casos 

recorrentes, a presença/ausência de dor associada e o crescimento da 

lesão ao longo do tempo.[2] Alguns aspetos da história clínica e exame 

objetivo relatados são pouco sugestivos de algumas das hipóteses 

diagnósticas previamente enumeradas, como por exemplo: a referência 

a uma lesão dolorosa já com um mês de evolução, contrapondo à úlcera 

solitária indolor e autolimita típica da sífilis primária[1,2]; a carência de 

um apeto vesiculado mais disperso ou episódios anteriores de ulceração 

oral, aspetos habitualmente presentes nas infeções por vírus herpes[1,2]; 

ou a ausência de sintomas sistémicos, bem como de medicação habitual 

ou de novo, que frequentemente acompanham fenómenos 

imunomediados, entre outros diagnósticos diferenciais.[1,2] 

As úlceras orais podem ser clinicamente semelhantes, contudo as suas 

causas podem variar.[1] As úlceras traumáticas isoladas crónicas sem um 

agente de trauma óbvio podem ser difíceis de diferenciar do 

carcinoma.[1,2] No caso apresentado, não somente a lesão ulcerada 

unilateral, assimétrica, persistente, localizada ao trígono retromolar, 

como também os hábitos tabágicos da doente, justificaram a realização 

de uma biópsia para excluir displasia ou um carcinoma espinocelular já 

instalado. Dessa forma também se excluíram outras condições, como 

algumas doenças infeciosas ou autoimunes. 

Por outro lado, as úlceras traumáticas crónicas têm sido associadas a um 

risco de transformação maligna, particularmente quando localizadas ao  

bordo lateral da língua.[4,5] Ainda que esta hipótese continue a ser um 

tema de debate e careca de mais evidência científica[4,5], serve como mais 

um incentivo para a remoção de quaisquer fatores etiológicos do trauma 

e assim tentar promover a cicatrização da lesão. Inicialmente não era 

óbvio o agente traumático no caso exposto, mas a resolução da lesão 

após a extração dos terceiros molares, com eliminação do trauma oclusal 

induzido na mucosa da região retromolar, confirmou as nossas suspeitas. 

Apresenta-se um caso linear, mas que demonstra a complexidade do 

raciocínio clínico inerente mesmo às lesões aparentemente simples da 

mucosa oral, e cujo diagnóstico passa, por vezes, por uma estratégia 

terapêutica quase empírica. 
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INTRODUÇÃO 
Luxação intrusiva corresponde ao deslocamento apical do dente para 

dentro do osso alveolar e é considerada uma das lesões traumáticas 

mais graves na dentição permanente.[1-6] É um traumatismo 

alveolodentário (TAD) raro, com uma incidência de 0.5% a 2%, sendo 

mais comum no sexo masculino e 97.2% dos casos ocorrem na região 

maxilar anterior.[2,3,5,6] 

 

CASO CLÍNICO 
Doente de sexo masculino, 31 anos, referenciado à Consulta de 

Estomatologia pelo Serviço de Urgência devido a TAD 12 horas antes. À 

observação, apresentava luxação intrusiva de 11 com mais de 7mm e 

praticamente toda a coroa no interior do osso alveolar (Fig. 1). 

Apresentava teste de sensibilidade ao frio negativo e tinha dor e som 

anquilosado à percussão. Restantes dentes sem alterações. 

 

 

 

Figura 1- Luxação intrusiva de 11 

 

 

 

A ortopantomografia (OPG) confirmou a intrusão do 11 no osso alveolar, 

sem fraturas e sem outras lesões (Fig. 2). Fez-se reposicionamento 

cirúrgico de 11, com contenção semirrígida de 13 a 23 (Fig. 3). 

 

 

Figura 2- OPG com 11 no osso alveolar 

 

 

Figura 3- 11 após reposição e fixação com splint 
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Passadas três semanas, removeu-se a contenção e iniciou-se o 

tratamento endodôntico do dente. 

Terminado o tratamento endodôntico, três meses após o trauma, o 

dente apresentava-se com mobilidade grau 1, sem sinais de reabsorção 

radicular e com bom resultado estético e oclusal. 

Foi reavaliado aos seis meses pós-trauma, mantendo-se assintomático, 

sem mobilidade dentária ou alterações radiográficas (Fig. 4).  

Mantém seguimento com controlo radiográfico. 

 
Figura 4- Reavaliação 6 meses após o trauma 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
A complicação mais grave dos TAD é a reabsorção radicular, que ocorre 

maioritariamente nos casos de luxação intrusiva.[1,2,5,6] Esta pode 

acontecer tanto a curto prazo como após vários anos.[1, 2]  

Com este caso pretendemos salientar a importância do atempado e 

correto tratamento de luxações intrusivas, sobretudo quando maiores 

que 3mm em dentes permanentes, de modo a melhorar o prognóstico 

do dente e evitar as principais complicações, como risólise inflamatória 

externa e periodontite apical do dente.[2] 
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INTRODUÇÃO 
As úlceras orais são lesões de perda de continuidade do epitélio oral 

condicionando a exposição das terminações nervosas da lâmina própria. 

São assim frequentemente associadas a dor intensa e constituem 

motivo frequente de consulta médica. A sua etiologia é variada, 

nomeadamente, infeciosa, neoplásica, hematológica, imunológica, 

medicamentosa, química ou traumática. Traduzem assim um desafio no 

que respeita ao diagnóstico diferencial. A colheita de uma história clínica 

detalhada com a recolha dos antecedentes e hábitos de vida diários, 

surge assim como um crucial aliado no raciocínio de diagnóstico 

diferencial.[1,2] No que respeita aos hábitos de vida diários, o surgimento 

da Pandemia Covid-19, introduziu alterações  

profundas, agudizando comportamentos obsessivos de higienização na 

tentativa de prevenção da infeção. Sendo a via de transmissão major do 

coronavírus responsável pela Covid-19 a inalação de partículas de saliva 

e de secreções respiratórias, a cavidade oral surge como local alvo da 

agudização destes comportamentos obsessivos de higienização.[3,4] 

 

CASO CLÍNICO 
Homem de 61 anos, indiano, com antecedentes pessoais de hipertensão 

arterial, ex-fumador desde há 2 anos (12 UMA) e com hábitos cessados 

de mascar noz de areca há 5 anos. Desde 2020, pelo receio da Covid-19, 

iniciou prática de bochechos diários de mistura de diferentes pimentas. 

Referenciado em fevereiro de 2021 à Consulta de Medicina Oral, por 

lesão dolorosa no hemipalato mole direito, com cerca de 1cm de maior 

eixo, de aspeto ulcerado com bordos ligeiramente elevados e 

endurecidos. Realizou-se biópsia incisional, cujo resultado 

anatomopatológico revelou alterações de natureza reativa, sem atipia. 

 

Dado o resultado e a história recente de bochechos com mistura de 

pimentas, incentivou-se a cessação desta prática, que o doente cumpriu, 

observando-se a resolução completa da lesão. 

 

 

Figura 1- Mucosa do palato mole com alterações histopatológicas de natureza 

reativa. (A) A mucosa apresenta estrutura geral conservada, com ligeiro processo 

inflamatório crónico localizado no córion e na porção basal do epitélio. (B e C) O 

infiltrado inflamatório é predominantemente constituído por linfócitos que 

também podem ser observados a permear o epitélio (setas). Não se observa atipia 

do epitélio. 

 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
Perante o resultado de alterações histológicas de natureza inflamatória 

e a possível relação causal com os bochechos de misturas de diferentes 

pimentas, o doente cessou esta prática. Na reavaliação, após um mês, já 

não apresentava evidência de lesão. Pelos seus antecedentes de hábitos 

tabágicos e de mascar noz de areca, ainda que atualmente cessados, 

mantém vigilância em Consulta de Medicina Oral, pois são fatores 

etiológicos reconhecidos do carcinoma pavimento celular (CPC) da 

cavidade oral. Este caso ilustra a importância da obtenção da história 

clínica com a identificação de possíveis fatores etiológicos, bem como, da 

celeridade diagnóstica de uma lesão ulcerada da cavidade oral, em 

doente com antecedentes que constituem fatores etiológicos de CPC.  
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Tratando-se de uma lesão com localização de difícil observação destaca-

se ainda a necessidade de um exame criterioso da cavidade oral, com 

observação adequada de todas as zonas. Por outro lado, reforça a 

necessidade de uma maior literacia em saúde, sobretudo em épocas de 

crise pandémica, destacando os Médicos Estomatologistas como parte 

ativa do processo de literacia em saúde dos seus doentes.  
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INTRODUÇÃO 
O carcinoma epidermoide representa mais de 90% das neoplasias 

malignas orais e está relacionado com a exposição solar.[1] 

A abordagem a esta lesão passa maior parte das vezes pela excisão 

cirúrgica da lesão com margens livres.[1-3] A recessão de neoplasias de 

grandes dimensões leva à perda de grandes secções do lábio, levando a 

uma criteriosa escolha da técnica reconstrutiva.[4] A técnica escolher 

deve ter em conta os seguintes princípios: manutenção da sensibilidade 

e competência labial, resultado estético satisfatório e minimização do 

risco de microstomia.[4] 

O presente caso clínico pretende salientar a opção desta abordagem 

cirúrgica com resultados comprovados na cirurgia reconstrutiva do 

lábio. 

 

CASO CLÍNICO 
Doente do sexo feminino de 57 anos é referenciada à consulta por lesão 

dolorosa e exofítica do lábio inferior com 12 meses de evolução (Fig. 1).  

 

 

Figura 1- Lesão exofítica do lábio inferior 

 

 

Dos antecedentes pessoais destaca-se a história de consumo tabágico 

(129 UMA), sendo também, polimedicada. Quanto à história social, a 

doente sempre trabalhou na agricultura. Ao exame objetivo, identificava-

se uma lesão exofítica no hemilábio inferior direito, com cerca de 2,5x2 

centímetros, de consistência dura, de bordos irregulares e dolorosa à 

palpação. Não apresentava outras alterações de relevo ao exame 

objetivo, nomeadamente à palpação das cadeias ganglionares cervicais.  

Foi submetida à exérese cirúrgica da lesão ocupante do terço do lábio e o 

encerramento da ferida cirúrgica foi realizado com recurso a um retalho 

de Karapandzic (Fig. 2). 

 

 

Figura 2- a – pós exérese de lesão e marcação de incisões de retalho; b – 

mobilização de retalho; c – sutura de encerramento de defeito cirúrgico com 

retalho de rotação. 

 

A análise histológica revelou um carcinoma epidermoide invasivo G1 pT2 

R0, onde não se objetivou a presença de lesão nas margens da peça 

operatória. 

O estadiamento imagiológico não foi realizado, tendo mantido 

seguimento pós-operatório. Ao fim de 1 mês de pós-operatório a doente 

referia queixas álgicas em toda a ferida cirúrgica e dificuldade de 

adaptação de prótese dentária superior removível. Ao exame objetivo 

apresentava rigidez cicatricial e microstomia. Aos 6 meses de pós-

operatório, a doente referia melhoria  na adaptação  à  prótese  dentária  
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superior removível, realização de massagem sob as cicatrizes cirúrgicas 

e ausência de queixas álgicas. Ao exame objetivo apresentava boa 

evolução cicatricial com escassa fibrose e melhoria da microstomia 

(figura 3). 

 

 

Figura 3- 6 meses de pós-operatório 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
Ocasionalmente, a abordagem cirúrgica requer uma recessão cirúrgica 

mais alargada. Entre as múltiplas técnicas disponíveis para corrigir o 

defeito, a técnica de Karapandzic é uma delas.[3] A escolha do 

procedimento baseia-se na capacidade de alcançar certos critérios, 

como sensibilidade e competência labial, evicção de microstomia e 

resultado estético satisfatório.[4] 

Neste caso clínico, dado os critérios de seleção da técnica reconstrutiva 

e a evolução pós-operatória, a escolha desta mostrou ter sido a correcta. 

Devido ao baixo risco de metastização associado a este tipo de lesão, o 

estadiamento imagiológico não está indicado por rotina.[5] Assim, 

perante este estadiamento histológico, atendendo à ausência de outras 

alterações ao exame físico e ponderando o risco de exposição a 

radiação[6], optou-se pela não realização de estadiamento imagiológico. 

 

REFERÊNCIAS 
(1) Douglas BN, Damm D, Allen C, Chi A. Patologia Oral e maxilofacial. Elsevier 
Editora Ltda. 2015(Carcinoma Epidermoide):778-807; 
(2) Vikrant Dilip Sane, MDS, Pallavi Rathi, BDS, Bhawana Narla, MDS, Saurabh 
Khandelwal, MDS, and Wasim Pathan, BDS, Karapandzic Flap: A Useful Option 
for Reconstruction of Lower Lip, The Journal of Craniofacial Surgery, January 
2019, Volume 30, Number 1,  
(3) Abdul Ahad Gaffar Khan, Jyoti V Kulkarni, Karapandzic flap, Indian Journal of 
Dentistry, Junho 2014, Volume 5, Issue 2; 
(4) ENRIQUE HERRERA, MD, RICARDO JUAN BOSCH, MD, AND MARIA VICTORIA 
BARRERA, MD, Reconstruction of the Lower Lip: Bernard Technique and Its 
Variants, American Society for Dermatologic Surgery, Inc. 2008, ;34:648–655; 
DOI: 10.1111/j.1524-4725.2007.34121.x . 

 

(5) Ron J. Karni, MD, Lip Cancer, Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery at 
McGovern Medical School, The University of Texas, December 11, 2009. Retrieved 
from “https://med.uth.edu/orl/2009/12/11/lip-cancer/” on February 23rd 2022.  
(6) Poon, C. , Stenson, K., Overview of the diagnosis and staging of head and neck 
cancer, Shah, S., Junho de 2021, In UpToDate. Retrieved on February 23rd 2022. 

 



 70 

 

S Í N D R O M E  D E  M E L K E R S S O N  R O S E N T H A L  
O L I G O S S I N T O M Á T I C O :  U M  C A S O  C L Í N I C O  

O L I G O S Y M P T O M A T I C  M E L K E R S S O N  R O S E N T H A L  S Y N D R O M E :  A  
C L I N I C A L  C A S E  

Pinheiro G1, Pereira J2, Oliveira R1, Carreiro C1, Santos PC1 

1 Serviço de Estomatologia | Centro Hospitalar Universitário de São João, E. P. E. 

2 Serviço de Estomatologia | Instituto Português de Oncologia do Porto 

Contacto do autor: gabriela.pinheiro04@gmail.com 

 

Palavras-Chave: granulomatose orofacial; Melkersson Rosenthal; edema labial; patologia oral  

Keywords: orofacial granulomatosis, Melkersson Rosenthal, labial edema; oral pathology 

 

INTRODUÇÃO 
A Síndrome de Melkersson Rosenthal (SMR) é uma patologia rara, com 

uma incidência estimada de 0,08%.[1] A etiologia da SMR é desconhecida, 

sendo que várias teorias têm sido propostas, principalmente de base 

infeciosa, alérgica/imunológica e hereditária.[2,3] Não parece existir 

predileção por sexo ou raça e atinge maioritariamente adultos.[1,2] 

Trata-se de uma síndrome heterogénea que de forma intermitente pode 

envolver, simultaneamente, tecidos mucocutâneos e a inervação 

orofacial.[2] A sua apresentação, gravidade e evolução clínica é 

altamente variável, podendo apresentar- se como uma tríade clássica de 

edema orofacial, paralisia facial e língua fissurada ou, mais 

frequentemente, com características oligo/monossintomáticas.[2] 

CASO CLÍNICO 
Doente do sexo feminino, com antecedentes pessoais de Diabetes 

Mellitus tipo II insulinotratado, recorreu ao Serviço de Urgência de 

Estomatologia com queixas de edema labial com cerca de 8 meses de 

evolução, que surgiu subitamente e de forma persistente, sem posterior 

agravamento ou regressão. Negou edema de outras regiões anatómicas. 

Negou noção de picada de inseto, correlação com algum alimento ou 

medicamento, ou história de traumatismo nessa região. Negou ainda 

outros sintomas, nomeadamente, dor, paralisia facial, sintomas 

gastrointestinais ou sintomas respiratórios. 

Ao exame objetivo apresentava edema do lábio superior e língua 

fissurada, sem alterações ao nível do exame neurológico (fig.1 e 2).  

Iniciou triamcinolona tópica, sem melhoria da sintomatologia. 

Posteriormente, realizou-se biópsia do lábio superior, sendo que o 

exame anatomopatológico evidenciou achados compatíveis com 

queilite granulomatosa, isto é, agregados de inflamação granulomatosa 

não caseosa, constituídos por linfócitos e histiócitos epitelióides, não se 

identificando microrganismos ou corpos estranhos.[4] 

 

Figuras 1 e 2- Avaliação prévia às infiltrações com triamcinolona 

 

Após a confirmação histológica, iniciaram-se infiltrações com 

triamcinolona a 40mg/ml, no lábio superior. Em cada sessão foram 

realizadas três injeções em pontos equidistantes, previamente 

anestesiados na mucosa labial interna. Por sessão utilizou-se uma 

ampola de 1 ml distribuída de forma igual pelos três locais de injeção, 

sendo que após três sessões, em semanas consecutivas, a doente referiu 

regressão completa do edema labial (Fig. 3 e 4). 
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Figuras 3 e 4- Avaliação 4 semanas após as infiltrações com triamcinolona 
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
Frequentemente, a SMR manifesta-se nas suas formas oligossintomáticas 

(combinação de 2 sinais) ou monossintomáticas, como macroqueílite 

granulomatosa de Miescher, o que pode constituir uma dificuldade 

diagnóstica.[2]  

Antes de administrar qualquer terapêutica ou considerar a intervenção 

cirúrgica, o doente deve ser avaliado quanto à presença de doenças 

sistêmicas e processos locais que possam ser responsáveis por lesões 

orais semelhantes.[4] No caso acima descrito a doente apresentava 

edema labial e língua fissurada, não apresentando sintomatologia 

gastrointestinal ou respiratória, ou outros focos de infeção da cavidade 

oral que pudesse orientar para outras etiologias, tais como patologias 

sistémicas (ex: sarcoidose ou doença de Chron). 

Não existe um tratamento curativo para esta síndrome, no entanto de 

entre vários tratamentos utilizados, a terapia com corticoides permanece 

como a primeira linha na redução do edema orofacial.[5,6] O diagnóstico 

e tratamento precoces podem minimizar as repercussões físicas e 

psicológicas da granulomatose orofacial sobretudo em doentes jovens.[1] 

O prognóstico é altamente variável, uma vez que em alguns casos as 

lesões resolvem espontaneamente, com ou sem terapêutica, em outros, 

as lesões continuam a progredir mesmo após a instituição de várias 

terapêuticas.[4] 
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