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EDITORIAL

Caros sócios e colegas, 

É com enorme prazer que faço parte da excelente equipa diretiva e corpos sociais da AMEP. Foram três anos de 
construção de um ideal para uma Estomatologia competente e confiante no seu futuro.

Agradeço a colaboração dos colegas que vão deixar a equipa e que foram fundamentais para a consolidação 
do projeto: Dra. Rita Cardoso, Dra. Lia Jorge, Dr. Serafim Freitas, Prof. Dr. Miguel André Martins, Dr. Miguel Amaral 
Nunes, Prof. Dr. David Ângelo, Dr. Filipe Pina e Dra. Liudmila Kalashinskova. Foi uma honra ter-vos connosco.

A lista (única) candidata às eleições vai sofrer uma renovação apostando na juventude e na defesa da nossa 
especialidade.  A nova equipa candidata tenta englobar, na medida do possível, colegas de múltiplos Serviços 
públicos, de várias áreas geográficas, e alguns com atividade privada exclusiva.

Dos objetivos cumpridos, no mandato que termina, realço a regularidade anual dos eventos organizados pela 
AMEP, voltado para internos e especialistas, nomeadamente, o Congresso Nacional de Estomatologia e o Encontro 
Nacional de Internos de Estomatologia. A Revista AMEP também se publica semestralmente, tendo contribuído 
para a divulgação da especialidade. 

Foi no mandato 2017-2019 que se cumpriu a constituição de dois órgãos consultivos importantes para a AMEP e, a 
meu ver, para a especialidade: Comissão Nacional dos Internos de Estomatologia e o Conselho Nacional Sénior 
de Estomatologia.

Lamentavelmente, não se conseguiu cumprir algumas vertentes do programa de 2017 e que transitam para o novo 
mandato. Destaco a criação do sítio on-line da AMEP, dos Fóruns Regionais de Estomatologia articulados com a 
Medicina Geral e Familiar e cursos da especialidade.

No novo mandato que esperamos assumir, desejamos estabelecer ligações com instituições nacionais e estran-
geiras, com vertente académica e associativa sobreponíveis à nossa especialidade.

Vamos dar uma atenção especial à atividade privada, tentando fornecer um apoio mais capaz aos colegas que 
saíram do sistema público de saúde, mas que são importantes atores nos cuidados de saúde dos portugueses.

Vamos pautar a nossa ação na defesa da Estomatologia, especialidade médicocirúrgica hospitalar, sem 
hesitações.

Saudações. 

O Presidente da Direção da AMEP

Rui Moreira



NOTÍCIAS
DA ESTOMATOLOGIA

J. Serafim Freitas
Assistente Hospitalar Graduado / Presidente do Colégio de Especialidade de Estomatologia

A FÉNIX RENASCEU: BALANÇO DA DÉCADA 
Boas Novas! Estamos decisivamente em renovação! Com o último exame de graduação em especialista reali-
zado a 23 e 24 de outubro no Serviço de Estomatologia do Hospital de Braga, e presidido pelo Dr. Mário Gouveia 
Pinheiro,  graduaram-se mais 3 especialistas. 

Desde 2016, e apenas em 4 anos, já graduámos 26 especialistas! Não esquecer que entre 2010 e 2015 apenas 
tínhamos conseguido formar 10 estomatologistas… o que transforma o balanço final desta década numa escassa, 
mas decisiva, cifra de 36 novos especialistas!

FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS NA DÉCADA 2010-2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 4 3 0 2 0 6 5 8 7

 » TOTAL DA DÉCADA – 36 ESPECIALISTAS

 
No entanto, a forte esperança é sem dúvida o facto de que temos em formação neste momento, de Norte a Sul, 
50 médicos internos de especialidade, em 10 Serviços hospitalares de Estomatologia do SNS. Não esquecer por 
outro lado que, em janeiro de 2020, entrarão mais 14 colegas para o 1.º ano. É a promessa definitiva da renovação 
geracional que se impunha. 

De facto, os tempos mudaram muito! A união dos estomatologistas, a firmeza das sucessivas Direções de Colégio 
de especialidade, assessoradas pelas Direções de Serviço e pelo grande esforço dos Orientadores de Formação, 
o apoio da Ordem dos Médicos e a clarividência do Ministério da Saúde, tem feito o verdadeiro milagre de reno-
vação da nossa especialidade.

RENOVAÇÃO DA ESPECIALIDADE
E porque a renovação dos quadros da especialidade se faz com factos, aqui estão os nomes dos últimos 3 espe-
cialistas graduados:

DATA DE GRADUAÇÃO / ESPECIALISTAS CENTRO  HOSPITALAR FORMADOR

24 de outubro de 2019

Ana Catarina Sezinando dos Reis CHUSJ – São João

Carlos Augusto da Silva Faria CHUSJ – São João

Maria do Céu Vareta Machado CHULC – São José

São assim mais três recursos humanos fundamentais para combater a crise demográfica da especialidade que 
nos estava a conduzir para um momento em que nem sequer teríamos capacidade para manter alguns serviços 
hospitalares, por falta de profissionais credenciados.



VAGAS PARA RECÉM - ESPECIALISTAS
O SNS está em renovação e a Estomatologia não foge a regra. Após o exame e a graduação de especialistas da 
1.ª época de 2019, que para a Estomatologia foi a 22 de março, formámos 4 novos especialistas. O concurso acon-
teceu em julho, tendo havido também 4 vagas. Dessas 4 vagas, foram preenchidas 3 e os colegas começaram a 
trabalhar oficialmente no início de setembro nos seus novos cargos. Regista-se como muito positivo o crescimento 
do Serviço de Estomatologia do CHUA (Hospital de Faro) onde, em apenas dois anos, e atendendo às prementes 
necessidades da população, se passou de 2 para 5 estomatologistas, sendo 4 do quadro. No CHUA, agora sob a 
direção do Dr. Joel Monteiro, a Estomatologia está em força!

DATA DE GRADUAÇÃO 
/ ESPECIALISTAS

CENTRO  HOSPITALAR 
FORMADOR

CENTRO  HOSPITALAR DE 
CONTRATAÇÃO ATUAL

22 de março de 2019

Patrícia Raquel de Deus Caixeirinho CHULC – São José CHULC – São José

Pedro Alberto Teixeira Silva Santos CHUSJ – São João Atividade Privada

Sara Ferreira Neves Ribeiro de Fontes CHULN - Santa Maria CHULN - Santa Maria

Tiago da Cruz Nogueira CHUSJ – São João CHUA – Faro

TEMPOS DE CONSULTA 
EM ESTOMATOLOGIA
Foi já publicada em Diário da República a regulamen-
tação dos tempos padrão de consulta estipulados 
para todas as especialidades médicas. Trata-se do 
Regulamento n.º 724/2019 publicado na 2.ª série do 
Diário da República n.º 178/2019, a 7 de setembro de 
2019.

A atividade médica estomatológica, ficou assim 
também regulamentada, indistintamente no SNS e 
no privado. O parecer fundamentado e aprovado da 
Direção do nosso Colégio de especialidade foi de 
que os tempos de consulta deverão ser de 30 minutos 
para a primeira consulta, de 45 minutos para consultas 
subsequentes (uma vez que maioritariamente são 
procedimentais, com atos operatórios e cirúrgicos) e 
de 10 minutos para consultas não presenciais. Ficou 
também estipulado que “Os tempos de consulta 
devem aumentar 25 % a 50 % quando há lugar a 
formação de internos.” A implementação e cumpri-
mento desses tempos poderão ajudar seguramente a 
aumentar a qualidade dos atos médicos.

Do texto publicado no DR destacamos:

“A fundamentação para definir os tempos de refe-
rência na marcação de consultas teve por base um 
conjunto variável de indicadores, de acordo com a 
especialidade em causa. Neles se incluíram, entre 
outros, os seguintes: a experiência nacional e interna-
cional; o tipo de consulta (primeira ou subsequente); 
a complexidade da doença ou do doente (multimor-
bilidade e polimedicação); o tempo para a receção 
do doente; a avaliação biopsicossocial; a análise 
da história clínica; o exame físico; a explicação da 
situação clínica ao doente, das propostas de exames 
auxiliares de diagnóstico e das potenciais propostas 
terapêuticas; o tempo para esclarecer dúvidas que 
possam existir sobre a situação clínica da parte do 
médico ou da parte do doente; o tempo para explicar 
ao doente as opções terapêuticas, as respetivas 
eficácias e complicações, e obter o consentimento 
informado; a morosidade da utilização dos sistemas 
informáticos; a necessidade de realizar relatórios ou 
outros documentos; a presença de médicos internos 
em formação ou estudantes de medicina; a realização 
concomitante de procedimentos próprios da especiali-
dade durante a consulta.”

“A necessidade de proteger estes tempos de referência 
não oferece qualquer dúvida à Ordem dos Médicos. 
Não é possível aceitar como inevitável a sobrecarga 
que atualmente se verifica nas consultas, agendadas 
com diferenças de escassos minutos, quando não 
sobrepostas, prejudicando as boas práticas clínicas e 
a qualidade da assistência ao doente.”



Após definir os tempos mínimos de consulta anterior-
mente elencados, o parecer da DCEE  refere:

“Apenas se admitindo qualquer alteração pontual a 
estes parâmetros (no sentido de aumentar ou mesmo 
diminuir) como resultado do critério e ponderação 
exclusivos do médico, sem qualquer sujeição a pres-
sões administrativas, por forma a que em caso algum 
possa comprometer-se, entre outros, a Qualidade dos 
Cuidados Médicos (artº 5º), a Independência dos 
Médicos (artº 6º), a Isenção e Liberdade Profissionais 
(artº 7º), as Condições de Exercício (artº 8º), o Direito 
à Objeção Técnica (artº 13º), tudo bens consagrados 
no Regulamento de Deontologia Médica nº 107/2016 
publicado em D.R., 2ª Série – nº 139 – de 21 de julho de 
2016.

Tal como acima previsto, seria de implementar em 
todos os hospitais a consulta não presencial com um 
tempo mínimo de 10 minutos pois é muito frequente 
que os médicos tenham de consultar os processos 
dos doentes para verificarem por exemplo a sua 
evolução clínica tendo em conta outras consultas de 
outras especialidades, para verificarem se já fizeram 
os exames subsidiários pedidos, se já tem o aval de 
Anestesiologia para os procedimentos cirúrgicos 
propostos, etc.

Dada a permanente evolução dos programas infor-
máticos estes devem assegurar como características 
básicas a possibilidade do médico alterar e perso-
nalizar o tempo disponível para cada consulta que 
pretenda marcar e remarcar. Essa responsabilidade 
deve ser atribuída ao médico que vai fazer a consulta 
ou a alguém que esteja sob a sua mais direta orien-
tação, de maneira que seja possível adaptar o tempo 
disponível à necessidade de cada doente, como se 
de intervenções cirúrgicas em bloco operatório se 
tratasse, impedindo as indesejáveis sobreposições 
horárias de consultas.

Para dar um exemplo caricato, nenhum cirurgião de 
bom senso agenda duas apendicectomias e um 
quisto sacrococcígeo para a mesma hora, no entanto 
é frequente assistir-se a marcações de consultas 
médicas sobrepostas o que degrada muito a quali-
dade dos atos médicos praticados, gerando erro, 
descoordenação e litigância.

Na nossa especialidade seria muito relevante se 
cada médico pudesse dispor de dois gabinetes em 
simultâneo, o que poderia aumentar sobremaneira a 
produtividade, sem prejudicar a qualidade do aten-
dimento. São experiências que outros já fizeram, em 
Portugal e no estrangeiro, com óbvios ganhos em 
saúde.

REFLEXÃO FINAL
Queríamos fazer sentir que o parecer desta Direção 
de Colégio é unânime e que queremos reiterar aqui o 
apoio ao Sr. Bastonário e à nossa Ordem, pois levantar 
esta questão de uma forma responsável, contribuirá 
para dignificar fortemente a Medicina nacional.

Sobre esta problemática temos problemas muito 
sérios, por exemplo, no Centro Hospitalar do Porto 
onde há colegas a ver 18 doentes por manhã, (…) e 
no Hospital de Leiria onde há colegas a ver (é mesmo 
“ver”…) consultas de 15 em 15 minutos. Trata-se de um 
desajuste completo e de um caminho para o abismo, 
mercê das pressões das administrações hospitalares, 
que não serve os doentes e coloca os médicos em 
estado de exaustão, sem que com isso se obtenham 
quaisquer ganhos em saúde. 

Sem pretender ser inconveniente, mas pondo o dedo 
na ferida, esta direção de Colégio de especialidade 
questiona quantos administradores hospitalares e suas 
famílias quererão ser tratados por estomatologistas em 
consultas de 15 minutos…

Terminamos com uma nota de humor, que encon-
tramos no decorrer desta aturada pesquisa, mas que 
também nos fez pensar… (…)

Nos EUA, os donos dos animais já perceberam o 
problema e escolhem marcar consultas em  clínicas 
veterinárias que fazem procedimentos dentários com 
tempos razoáveis, e onde os seus estimados bichos 
são consultados com maiores tempos e quiçá com 
melhor atenção e resultados...do que os humanos, em 
Portugal!

É caso para dizer que até os bichinhos entendem!

SERVIÇO DE ESTOMATOLOGIA 
DO IPO DO PORTO
Como já sabemos, o Serviço de Estomatologia do 
IPO do Porto recuperou a sua idoneidade forma-
tiva. Recomeçará assim a admitir internos a partir 
de janeiro de 2020, tendo a partir daí capacidade 
formativa anual para um interno da formação espe-
cializada. Poderá, no entanto, aceitar desde já internos 
para estágios de reabilitacão oral referentes ao 3.º 
ano da formação especializada. Nessa conformidade 
e também já em janeiro de 2020, a Dr.ª Rita Martins 
(médica interna do CHUSJoão) começará aí o seu 
estágio de 3 meses em reabilitação oral. Daqui ende-
reçamos os parabéns ao Dr. Luís Medeiros (Diretor de 
Serviço) e aos colegas Dr.ª Odete de Menezes e Dr. 
Jorge Marinho, que fazem quotidianamente avançar a 
Estomatologia no IPO do Porto.



ATRIBUIÇÃO DE PATROCÍNIO 
CIENTÍFICO
A Direção do Colégio de especialidade atribuiu 
Patrocínio Científico ao III Congresso Nacional da 
AMEP que se realizou a 28 e 29 de novembro de 2019. 
Esta atribuição de Patrocínio Científico foi fundamen-
tada pela relevância da reunião, pela valia cientifica 
dos temas e pela qualidade dos preletores.

CAPACIDADES FORMATIVAS DO 
1.º ANO PARA O INTERNATO DE 
ESTOMATOLOGIA - 2016-2020
A Direção do Colégio de especialidade de 
Estomatologia tem emitido parecer anual sobre o 
número de Capacidades Formativas dos Serviços 
com Idoneidade total ou parcial para admissão de 
médicos internos. 

Tendo em conta as grandes necessidades de substi-
tuição geracional, tem sido feito um enorme esforço 
formativo, e tem-se conseguido manter o número total 
de 14 vagas anuais para a Formação Especializada 
em Estomatologia. Espera-se que nos próximos anos 
ainda possa haver um ligeiro aumento do número de 
capacidades formativas anuais, pois o País precisa, 
apenas no SNS, de 320 estomatologistas hospitalares. 

Tanto a Ordem dos Médicos como a ACSS tem aceite 
sem qualquer alteração as propostas fundamentadas 
deste órgão colegial e as vagas tem sido anualmente 
preenchidas na totalidade pelos médicos internos. É 
de assinalar que a nota mínima e média de entrada 
tem vindo a subir paulatinamente, o que revela o inte-
resse que a especialidade tem vindo a merecer por 
parte dos jovens médicos.

CAPACIDADES FORMATIVAS DO 
1.º ANO PARA O INTERNATO DE 
ESTOMATOLOGIA 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Hospital 
de Braga 1 1 0 1 0

IPO – Porto 0 0 0 0 1

C. Hosp. 
Univ. de 
São João

4 3 3 3 3

C. Hosp. 
Univ. do 
Porto

2 2 2 2 2

2016 2017 2018 2019 2020

CHVNGaia/
Espinho 1 1 0 1 1

Norte 8 7 5 7 7

CHUC 2 2 4 3 2

Centro 2 2 4 3 2

CHULN - St.ª 
Maria 1 2 3 2 3

CHULC – 
São José 3 3 2 2 2

Sul 4 5 5 4 5

Total 14 14 14 14 14

CENTENÁRIO DA 
SOCIEDADE PORTUGUESA 
DE ESTOMATOLOGIA E 
MEDICINA DENTÁRIA
Celebraram-se com muita dignidade os 100 anos da 
Sociedade Portuguesa de Estomatologia. Na sessão 
solene, onde foram homenageadas 22 personali-
dades que foram e são marcantes para a Sociedade, 
esteve presente o Dr. Miguel Guimarães, Bastonário 
da Ordem dos Médicos, que representou ao mais alto 
nível a nossa profissão e chamou a atenção para a 
importância do centenário da Sociedade científica 
mais antiga da Ibéria. 

Daqui endereçamos os parabéns à Sociedade 
Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentaria e ao 
seu atual Presidente da Direção, Prof. Doutor Sampaio 
Fernandes. O 39.º Congresso da SPEMD decorreu no 
Porto, nas instalações do Seminário de Vilar e teve 
um bom nível científico, destacando-se a maior parti-
cipação de sempre em termos de envio de cartazes: 
195, dos quais foram aceites para participação 182. 
A Estomatologia teve uma participação recorde com 
responsabilidade em 36 dos 84 cartazes de casos 
clínicos (42,86%) o que revela a importância crucial 
da atividade clínica hospitalar da especialidade. 
Pensamos que o Dr. Tiago António Marques e o Dr. 
Amor de Melo (respetivamente primeiro presidente da 
SPEMD e seu substituto) teriam muito orgulho na ativi-
dade desenvolvida pelos internos e especialistas de 
Estomatologia nos atuais Serviços de Estomatologia, 
exatamente 100 anos após a fundação da SPE.



A ESTOMATOLOGIA NO 
SERVIÇO DE CIRURGIA DE 
AMBULATÓRIO DE VALONGO 
Com uma longa lista de espera para cirurgias sob 
anestesia geral de cerca de 10 meses, o Serviço 
de Estomatologia do Centro Hospitalar Universitário 
de São João, alargou a sua atividade ao Serviço 
de Cirurgia de Ambulatório do polo de Valongo 
(Hospital de Nossa Senhora da Conceição). Com 
efeito, e depois de alguns anos a perder valências e 
espaços de trabalho, inverte-se assim a corrente, e a 
Estomatologia reocupa posições em hospitais onde já 
tinha tido atividade. 

Este é o momento, a 16 de outubro, em que o autor 
desta linhas, simbolicamente, entrega o bisturi à Dr.ª 
Ana Isabel Magalhães, médica interna de especiali-
dade do 2.º ano, que haveria nessa tarde de efetuar 
duas cirurgias de frenectomia labial superior e lingual 
e uma cirurgia de extrações múltiplas. Trata-se de uma 
atividade semanal em que se prevê a intervenção de 
3 doentes por período, o que contribuirá certamente 
para a diminuição da lista de espera do Centro 
Hospitalar Universitário de São João.

ESTOMATOLOGIA HOSPITALAR – 
OS ÚLTIMOS NÚMEROS
As últimas estatísticas publicadas no Relatório Social 
do Ministério da Saúde e do SNS referentes a 2018, 
documentam já as positivas alterações e a nova 
numeracia da Estomatologia hospitalar.



ESPECIALISTAS HOSPITALARES DO SNS 
(EXCLUI AS REGIÕES AUTÓNOMAS)

ESPECIALISTAS 
POR ARS ARS NORTE ARS 

CENTRO ARS LVTEJO ALENTEJO ALGARVE TOTAL

Agosto/2016 43 24 39 2 3 111

Dezembro/2017 36 25 41 2 3 107

Dezembro/2018 39 27 44 2 4 116

Depois de, e devido ao atingimento da idade de 
aposentação de alguns colegas, atingido um  mínimo 
de apenas 107 especialistas em 2017, verifica-se já em 
2018 uma apreciável subida do efetivo para 116 espe-
cialistas que se espera possa prosseguir e ampliar-se 
sucessivamente nos próximos anos. Assim clamam as 
necessidades em saúde dos nossos doentes!

ASSEMBLEIA GERAL DO 
COLÉGIO DE ESPECIALIDADE
Decorreu a 13 de abril nas instalações da OM em 
Coimbra, a Assembleia Geral do Colégio de espe-
cialidade, tendo-se procedido à leitura e aprovação 
unânime da Ata da última Assembleia Geral de 6 de 
maio de 2017 e à explanação do relatório das ativi-
dades desenvolvidas pela Direção do Colégio desde 
16 de novembro de 2017, extenso documento de 16 
páginas que foi abordado pelo presidente da Direção. 

Seguiu-se uma breve referência saudada efusiva-
mente pela Assembleia à Rede de Referenciação 
Hospitalar de Estomatologia, documento estruturante 
do Ministério da Saúde, publicado em 15 de novembro 
de 2017, sob a coordenação da Dr.ª Rosário Malheiro, 
que foi vivamente saudada por todos os presentes.

Tratou-se de uma Assembleia com uma interessada 
participação de 41 colegas estomatologistas e ainda 
de 8 médicos internos da formação especializada, 
fazendo relembrar outros tempos de maior adesão a 
estas reuniões, e que se deseja que se mantenham em 
crescendo. De assinalar a presença de 6 diretores de 
Serviço (CHUC, CHUSJ, Castelo Branco, CH de Setúbal, 
IPO de Lisboa e H. Dona Estefânia). 

Seguiu-se uma esclarecedora exposição pela Dr.ª Lia 
Jorge da Proposta de Novo Programa do Internato da 
Formação Especializada em Estomatologia. Pela voz 
da Dra. Rosário Marques, apresentou-se aos membros 
da Assembleia o projeto “Choosing Wisely Portugal 
– Escolhas Criteriosas em Saúde”, e foi incentivada a 
participação dos internos de formação especializada, 
seus orientadores e médicos estomatologistas em 
geral. Chamou-se a atenção que, além das “Escolhas 

Criteriosas”, os internos e os estomatologistas em geral, 
são chamados a produzir e enviar para a OM proto-
colos da nossa área do conhecimento médico, com 
a consequente mais valia curricular. Também tem sido 
produzidos nos últimos anos nos exames de saída, 
diversos protocolos que a Direção do Colégio está na 
disposição de avaliar e eventualmente validar como 
“Protocolos da Estomatologia” para divulgação e 
disponibilização aos colegas, no sítio da OM.

Seguiu-se um tempo de frutuosa discussão com a 
introdução de dois temas:

 » Alterar a designação da especialidade? 
Vantagens e contraditório;

 » Será útil criar a subespecialidade de Cirurgia 
Oral / Cirurgia Estomatológica?

Pela voz do Dr. Serafim de Freitas, apresentou-se aos 
membros da Assembleia os motivos e justificações 
por detrás da colocação destas duas questões, 
referindo-se à problemática constante do “valor 
percebido”, tanto pelos utentes, como até pelas insti-
tuições judiciais, nomeadamente perante a criação 
da especialidade em Medicina Dentária denominada 
“Cirurgia Oral”, pela Ordem dos Médicos Dentistas. 
Explicou que em longas conversas que tem tido com 
médicos internos e recém especialistas, eles lhe tem 
dito que não lhes parece útil mudar a designação 
da especialidade a não ser que a alterássemos para 
Estomatologia e Cirurgia Orofacial, o que compreensi-
velmente poderia ter oposição dentro da OM. 

Aqui chegados, manifesta com clareza que não está 
aqui para fazer “revoluções contra o Povo” na medida 
em que a camada etária mais jovem é que poderia 
ter vantagens com a possível alteração do nome para 
Estomatologia Médica e Cirúrgica, mas ela mesma 
não o considera útil...

O Professor Doutor Figueiredo manifestou a ideia de 
que não há qualquer vantagem em alterar o nome 
e que, se isso poderia ter tido alguma vantagem em 
2012, para mudar o rumo, agora que a especialidade 
já demonstrou que não se vai extinguir, não tem qual-
quer vantagem.



A opinião dos presentes tendeu para a unanimidade 
na recusa da alteração da designação. Alguns 
membros, contudo, manifestaram-se favoráveis à 
renomeação da especialidade para “Estomatologia 
Médica e Cirúrgica”, considerando que poderia contri-
buir para o esclarecimento público.

Já a criação da subespecialidade de Cirurgia Oral/
Estomatológica revelou-se um tema mais controverso, 
com a intervenção de múltiplos colegas e cujas 
opiniões maioritariamente expressas foram de apoio 
da iniciativa, desde que o programa formativo da 
especialidade contemplasse na íntegra o currículo 
necessário para a obtenção do título, mediante a 
auto-proposição e o pagamento de uma taxa simbó-
lica – Prof. Dr. José Pedro Figueiredo, Prof. Dr. Jorge 
Marinho, Dr. Jorge Vaz, Prof. Dr. Ivo Furtado, Dr. Cunha 
Coutinho; No entanto também houve diversas opiniões 
visando a rejeição de tal utilidade, considerando que 
esta valência, sendo apenas parte das competên-
cias totais de um estomatologista, seria sempre um 
nivelamento por baixo e não uma mais valia – Dra. 
Daniela Rolo, Dr. João Afonso e outros internos e recém 
especialistas; 

Após terminada a discussão foi dada a palavra à 
Dra. Rosário Malheiro que, magnificamente, e na 
presença do autor, procedeu à apresentação da mais 
recente obra literária do Dr. Manuel Falcão – “Vultos 
da Estomatologia Portuguesa” tendo sido este muito 
saudado pela Assembleia.

PLANO NACIONAL DE 
PROMOÇÃO DA SAÚDE ORAL 
2019 - ALVO DE INTERPELANTE 
PARECER DA DCEE 
Participou este Colégio de especialidade na discussão 
pública promovida pela DGS e elaborou um funda-
mentado parecer de 9 páginas, que foi aprovado e 
enviado pela OM à DGS a 1 de agosto de 2019, e que 
aqui só podemos brevemente resumir. 

Desde logo abordando as Fraquezas nos aspetos 
conceptuais do PNPSO 2019 nomeadamente na:

 » Assistência exclusiva aos que frequentam 
escolas públicas; Logicamente passível de 
inconstitucionalidade…

 » Foco quase exclusivo na cárie dentária; 
ignorando a patologia do crescimento e  desen-
volvimento e a reabilitação oral. “Ao invés, o seu 
alargamento para o Cancro Oral é desfocado e 
coloca nas mãos de médicos dentistas respon-
sabilidades para as quais não tem preparação 
curricular ou prática.”

 » Ausência de critérios de referenciação; 
Continuando sem propor esclarecedores e 
abrangentes critérios de referenciação dos 
cuidados básicos de saúde para os Serviços de 
Estomatologia hospitalares.

 » Ausência de integração efetiva em programa 
global de Saúde Escolar e Saúde Infantil onde 
se deveria apostar no ensino prático de hábitos 
efetivos de escovagem o que é a pedra de 
toque da prevenção da cárie e das doenças 
periodontais, e não continuar a apostar no 
selamento de fissuras que é mais caro e menos 
eficaz.

 » Assistência Dentária com início muito tardio, 
na maioria dos casos apenas pelos 7 anos, 
oportunidade perdida e geradora de verda-
deiras catástrofes orais.

 » Triagem por cortes e inadequação do sela-
mento de fissuras de dentes pré-molares; Que 
não tem evidência científica. 

 » Assistência à dentição decídua: paradoxal, 
aleatória e desigual, apenas em casos 
muito isolados. “Seria portanto de aproveitar 
a capacidade instalada nos consultórios de 
estomatologia ou medicina dentária aderentes 
ao cheque-dentista, para tratar os dentes 
decíduos, parentes pobres e órgãos deliberada-
mente ignorados pelo sistema, num “genocídio 
oral” incompreensível sendo nestes tempos de 
“cheque-dentista” frequentíssimo encontrar 
crianças com os molares e pré-molares defini-
tivos impecavelmente selados e com muitos dos 
decíduos completa e profundamente cariados, 
geradores de fístulas gengivais reveladoras de 
abcessos dentários periapicais, numa esquizo-
frenia do sistema, que escolhe tratar os dentes 
definitivos mas não os decíduos, que é incom-
preensível, e que vai contra todas as boas regras 
da saúde pública. O rei vai efetivamente nu!”

 » Outros problemas: grávidas e idosos; com defi-
ciente e desigual assistência.



 » Cancro Oral e PIPCO: a redundância incon-
sequente; em que a OM propõe “Devolver 
o Cancro Oral aos médicos, nomeada-
mente aos especialistas em Estomatologia, 
Cirurgia Maxilofacial, Cirurgia Plástica e 
Otorrinolaringologia, ou seja aos hospitais” pois 
“é um ato de basilar racionalidade e de o Estado 
reassumir a responsabilidade que lhe cabe de 
garantir a indicação dos profissionais certos, na 
ambiência adequada, com a eficiência exigível. 
O PIPCO não demonstrou nenhuma melhoria, 
limitando-se ao aumento da despesa e deve 
cessar imediatamente. Apenas veio multiplicar 
custos tentando replicar uma estrutura que 
já existia e que dava, e continua a dar, boas 
provas. Num País com as nossas carências é 
redundante e despesista. Assim sendo, a gestão 
do Cancro Oral deve regressar ao bom porto da 
Medicina e dos Hospitais.”

Nas conclusões o documento refere que:

“A introdução do PNPSO de que se destaca como 
medida emblemática o modelo do “cheque-den-
tista” tem algumas virtualidades, mas ainda está bem 
longe de contribuir como poderia para a profilaxia e 
tratamento integral sequer das cáries das crianças e 
adolescentes. 

Ferramenta fundamental para uma adequada saúde 
oral de toda a população, o Programa contem em 
si inegáveis mais valias. No entanto, o seu esqueleto 
de fundamentação científica, a sua deficiente matriz 
organizacional e a sua imperfeita implementação no 
terreno, carecem de importante revisão, como acima 
foi amplamente explanado. 

Estão a Ordem dos Médicos e o seu Colégio de 
Estomatologia empenhados em participar na 
avaliação e melhoria do PNPSO até porque este se 
elenca com o exercício médico, em múltiplas fronteiras 
e a sua presença nesta discussão pública é feita 
para garantir ao cidadão uma perspetiva holística, 
rigorosa, moderna e exigente da Saúde.”

Por outro lado e mercê de contactos da DCEE com 
a Direção da AMEP e com a Direção do  Grupo de 
Estudos de Cancro da Cabeça e Pescoço, estas duas 
associações juntaram-se à DCEE e também enviaram 
pareceres concordantes para a DGS, num movimento 
concertado que só dignifica a Estomatologia e os 
colegas das restantes especialidades representadas. 

Nessa conformidade, ambas as Associações enviaram 
à DGS pareceres de que destacamos nas conclusões 
finais o seguinte: “Infelizmente não podemos esquecer 
o PIPCO como a pior incoerência do sistema e que 
importaria corrigir imediatamente.”

NOVO PROGRAMA DA 
FORMAÇÃO ESPECIALIZADA 
EM ESTOMATOLOGIA

A proposta de novo plano de Programa da Formação 
Especializada em Estomatologia foi entregue pela 
Direção do Colégio de especialidade de Estomatologia 
ao Conselho Nacional da Pós-Graduação da Ordem 
dos Médicos (CNPG) em 31 de outubro de 2018. O 
documento consta de uma proposta e seis anexos 
que totalizam 35 páginas e prevê fundamentalmente 
a passagem de 4 para 5 anos de formação e uma 
detalhada revisão do percurso formativo. Dado o 
grande número de especialidades que alteraram 
em simultâneo os seus programas formativos, cerca 
de vinte, ainda está em análise pelo CNPG, tendo já 
sido desenvolvidos contactos com o Dr. Carlos Cortes 
(presidente do CNPG) que assegurou que brevemente 
haverá novidades. Após aprovação pelo CNPG, subirá 
a Conselho Nacional da OM onde se espera, será 
aprovado, após o que se seguirá o envio para a ACSS 
e ulterior publicação em DR.



UM OLHAR
110 ANOS DE HISTÓRIA

Francisco Proença
Assistente Hospitalar Graduado Sénior, Responsável do Serviço de Estomatologia do Hospital de S. José | Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central

De nomes se constrói uma história. E a História da 
Estomatologia do Hospital de São José é a História 
de todo o pessoal de saúde: Médicos, Enfermeiros, 
Assistentes Operacionais e Assistentes técnicos, que, 
ao longo de todos estes anos contribuíram para o 
tratamento de tantos doentes. Mais de um século de 
História são muitos anos de um Serviço dedicado à 
promoção da saúde oral dos portugueses.

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

Dois anos depois, a Associação de Médicos 
Portugueses, a percussora da atual Ordem dos 
Médicos, reconheceu, formalmente, a Estomatologia 
como uma especialidade médico-cirúrgica.

Desde essa data que os principais objetivos do Serviço 
são: a atividade assistencial aos doentes e a atividade 
formativa pós graduada de Médicos.

Somos o Serviço que formou mais especialistas e 
continuamos a ser uma referência no que respeita à 
formação, apesar de todas as contingências finan-
ceiras a que o SNS está sujeito.

Em maio de 2019, durante o 3º Encontro Nacional dos 
Internos de Estomatologia, que se realizou na Ordem 
dos Médicos em Lisboa, tivemos a honra de prestar 
uma singela homenagem, em nome todo o pessoal do 
Serviço, aos Ex. Diretores do Serviço de Estomatologia 
do Hospital de São José, Sr. Dr. Lélio Marques, Sr.ª 
Dr.ª Bárbara Centeno e a Sr.ª Dr.ª Alexandrina Neves, 
que nos deram a honra de estar presentes no referido 
evento.

Hoje, existe no Serviço, em local de destaque, uma 
placa comemorativa, como forma de agradecimento 
do contributo prestado, pelos ex. Diretores, como 
Médicos e como pessoas, para o desenvolvimento da 
excelência do que é hoje o Serviço de Estomatologia 
do Hospital de São José. 

Juntos, estruturaram um passado que valorizará para 
sempre o Serviço de Estomatologia, projetando-o no 
futuro.

E esse futuro é já hoje, o presente, representados 
em todo os novos especialistas formados e que 
fazem parte do corpo clínico de outros Serviços 
de Estomatologia de Portugal, nomeadamente do 
Hospital de D. Estefânia, Hospital de Santa Maria, 
IPO, Hospital de Setúbal, Hospital de Castelo Branco, 
Hospital de São João, bem como de tantas outras 
Instituições de assistência médica, privada e social. 

E o futuro continuará, seguramente, através da ação 
de tantos jovens Médicos internos, que hoje repre-
sentam a esperança, a dinâmica e a continuidade da 
Estomatologia.

Pela sua inteligência, a sua análise crítica, a sua moti-
vação e a sua cultura, os nossos Médicos internos: a 
Céu, o Afonso, o Marcelo, o Yashad, a Luisa, a Ana, 
o André, a Filipa e o José, e todos os outros Médicos 
internos dos diversos Serviços do País, representam o 
futuro da Estomatologia, unindo esforços para que a 
nossa especialidade continue a evoluir. 

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

É nossa motivação e interesse que a Estomatologia 
possa evoluir no SNS, procurando ocupar o seu espaço 
de forma definida, coerente e com responsabilidade, 
no encontro com outras especialidades médicas, na 
sinergia dos interesses comuns, no serviço prestado às 
pessoas que tratamos e que em nós confiam.

Partilhamos este estado de alma, acreditando que a 
Estomatologia é uma especialidade com futuro, pois 
somos nós, os Médicos, aqueles que melhor podem 
integrar as patologias orais numa abordagem cientí-
fica e holística na Medicina.



ARTIGO  
DE OPINIÃO

PERCURSO DE UM JOVEM  
ESTOMATOLOGISTA

David S. Faustino Ângelo
Diretor Clínico - Instituto Português da Face / Membro da Sociedade Europeia dos Cirurgiões da Articulação Temporomandibular  / Faculdade de Medicina – Universidade de Lisboa

Quando revejo o meu percurso profissional e acadé-
mico não me esqueço do primeiro dia em que fui visitar 
o Serviço de Estomatologia do Centro Hospitalar Lisboa 
Norte. Recebeu-me o Professor Doutor Ivo Furtado 
e posteriormente o Diretor de Serviço, Prof. Doutor 
Francisco Salvado. O discurso de ambos foi motivador 
o suficiente para me convencerem a escolher a nossa 
especialidade, tendo sido naquele ano, o primeiro a 
arriscar no mundo desconhecido da Estomatologia. 
Confesso que os primeiros tempos não foram fáceis, 
eu, como a maioria de vocês, não tive formação nesta 
área.

Das diferentes peripécias habituais do internato, 
saliento a minha tentativa constante de perceber onde 
é que eu poderia fazer a diferença, onde poderia dar 
o melhor contributo para a saúde dos pacientes. Já 
a meio do percurso de internato percebi que poderia 
fazer a diferença na área da articulação temporo-
mandibular (ATM). Se o meu foco até aí era ser um 
Estomatologista competente, a partir deste momento 
passaria a investir num percurso de excelência na área 
da ATM, ampliando a nossa intervenção junto destes 
doentes, mais concretamente na área cirúrgica. Isso foi 
possível com um investimento pessoal na procura da 
formação mais diferenciada.

Sempre acreditei e continuo a acreditar, que o interno 
pode e deve traçar o seu caminho, embora existam 
fatores que poderão tornar-se obstáculos, como as 
oportunidades do local de formação, a figura do 
próprio orientador ou a possibilidade de apoio externo; 
mas acima de tudo será sempre a atitude e empenho 
demonstrado pelo interno que irá fazer a diferença.

Já mais tarde comecei a enriquecer o meu percurso 
clínico com publicações científicas de qualidade.

Tudo isto me leva a crer que os três aspetos essen-
ciais para a nova geração de Estomatologistas são: 
formação, diferenciação e atividade científica. A 
formação pode desenvolver-se fora ou dentro dos 
vossos serviços. Eu, por exemplo, sem contabilizar os 

cursos realizados, estive 7 meses no Serviço de Cirurgia 
Oromaxilofacial de Badajoz, 3 meses no Serviço de 
Cirurgia Maxilofacial de Coimbra, entre outros estágios 
noutros serviços dentro e fora do meu hospital.

Nestes ambientes diferentes, observei e aprendi novas 
técnicas cirúrgicas, troquei ideias, criei uma rede de 
contactos privilegiada e dei a conhecer a nossa espe-
cialidade. Com estes grupos que contactei consegui 
desenvolver diversos projetos clínicos que resultaram 
em publicações científicas, nomeadamente com o 
grupo de Badajoz, com quem publiquei vários artigos. 
Hoje, tenho o privilégio de fazer o que gosto, tenho 
uma atividade clínica particamente exclusiva na área 
da ATM, implantologia avançada e cirurgia oral. A 
vertente académica não foi esquecida. Quando senti 
que estava preparado, dei início aos meus trabalhos 
de doutoramento na Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, sob orientação do Professor 
Doutor Francisco Salvado que concluí em 2018. Este 
doutoramento permitiu-me crescer a nível clínico, cien-
tífico e académico, fortalecendo as ligações com a 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. 
Para finalizar, fico muito satisfeito por saber que neste 
momento,na Sociedade Europeia de Cirurgiões da ATM, 
existe pela primeira vez na história um médico portu-
guês, e esse médico é Estomatologista.  O caminho 
pode parecer difícil, mas tracem metas ambiciosas, 
acreditem no vosso potencial e não desistam.



ENCONTRO NACIONAL
DE INTERNOS DE ESTOMATOLOGIA 2019 - 

3 DIAS RUMO AO FUTURO
José Ricardo Ferreira

Interno de Formação Especializada em Estomatologia | Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte / Presidente da Comissão Nacional de Internos de estomatologia 2018-2019

Nos dias 9, 10 e 11 de maio de 2019 decorreu, em 
Lisboa, na sede da Ordem dos Médicos, o Encontro 
Nacional de Internos de Estomatologia (ENIE) 2019. 
Este foi o terceiro de uma série de encontros consecu-
tivos que têm primado pelo elevado valor científico, 
mas também pelo convívio e confraternização entre 
internos e especialistas. Para o Encontro deste ano, 
a Comissão Nacional de Internos de Estomatologia 
(CNIE) preparara um programa focado nas especifi-
cidades e avanços recentes no tratamento médico 
e cirúrgico da patologia mais complexa abordada a 
nível hospitalar, procurando reunir, nas várias sessões, 
a experiência dos vários centros.

O Encontro iniciou-se na quinta-feira, dia 9 com o 
curso pré-congresso “hands-on” de Implantologia 
Oral, que se focou nos conceitos teórico-práticos basi-
lares necessários à prática da reabilitação oral com 
implantes dentários. O curso foi organizado em cola-
boração com a TRI® Dental Implants e ministrado pelo 
Dr. Miguel Nunes, a quem a CNIE muito agradece a 
mestria com que conseguiu tornar simples conceitos 
aparentemente tão complexos, bem como toda a 
disponibilidade e amabilidade demonstradas. Além 
da vertente técnico-centífica, este dia ficou marcado, 
também, pelo convívio e pela muito positiva partilha 
de experiências e entre internos dos vários centros.

O dia 10 de maio amanheceu cedo para dar lugar ao 
primeiro dia de programa oficial do Encontro. Perante 
um auditório pleno, pudemos, logo pela manhã, 
assistir a uma brilhante sessão sobre Oncologia 
Oromaxilar, em que nos foi possível ouvir os Drs. 
Marcelo Prates e Afonso Martins (internos CHULC) apre-
sentarem a sua experiência recente na “Prevenção 
e rastreio do cancro oral”, seguindo-se o tema 

“Tumores das glândulas salivares”, da autoria da Dr.ª 
Rita Cardoso (IPOCFG), com a colaboração da Dr.ª 
Inês Vaz (interna CHVNG/E), ilustrado com múltiplos 
casos tratados no Serviço de Estomatologia e Cirurgia 
Maxilofacial do IPO Coimbra. Ao Dr. André Luís (CHUP) 
coube o culminar desta sessão, com uma absorvente 
aula sobre “Estadiamento e tratamento cirúrgico do 
cancro oral”, alimentada por anos de prática dedi-
cada à oncologia oral.

A Sessão de Abertura que se seguiu foi um momento 
único na história da Estomatologia em Portugal, 
que reuniu várias gerações de Estomatologistas 
portugueses. Além do simbolismo deste ENIE realizado 
na sede da Ordem dos Médicos, comemoravam-se os 
110 anos do Serviço de Estomatologia do Hospital de 
São José e ainda houve espaço para a apresentação 
do livro “Vultos da Estomatologia”, da autoria do Dr. 
Manuel Falcão.

Além de todas as excelentes apresentações de 
internos, na forma de comunicação oral ou de poster, 
há que destacar as masterclasses do Prof. Doutor 
Francisco Salvado (Diretor do Serviço de Estomatologia 
do CHULN) – “Cirurgia de implantes e regeneração 
óssea dos maxilares”, no primeiro dia, e, no sábado, 
do Dr. Nuno Gil (CHUSJ)–“Tratamento cirúrgico do 

doente com DDF: Planeamento e Execução” resu-
mindo a experiência do Serviço de Estomatologia do 
CHUSJ no campo da cirurgia ortognática, bem como 
do Dr. Miguel Amaral Nunes (CHULN) – “Tratamento 
cirúrgico da patologia da ATM” que, baseando-se na 
experiência do Serviço de Estomatologia do CHULN, 
apontou caminhos na abordagem cirúrgica à pato-
logia da articulação temporomandibular.



No final, os prémios de melhor poster e de melhor 
comunicação oral foram atribuídos, respetivamente, à 
Dr.ª Carina Ramos (CHUSJ), pelo trabalho “Linfoma do 
manto, apresentação na cavidade oral”, e à dupla Dr.ª 
Ana Teresa Coelho e José Ricardo Ferreira (CHULN), 
pelo trabalho “Abordagem conservadora e trata-
mentos minimamente invasivos em DTM e dor 
orofacial”. Houve ainda lugar a menção honrosa para 
os posters apresentados pela Dr.ª Ana Melissa Marques 
(CHUC) e pelo Dr. Gonçalo Cunha Coutinho (CHULN). 
Há, porém, que enaltecer a muito elevada qualidade 
científica de todos os trabalhos apresentados neste 
Encontro, que deve constituir motivo de orgulho para 
todos nós.

Por último, procedeu-se à eleição da CNIE 2019-2020, 
que será presidida pela Dr.ª Cristina Moreira, inter-
na-representante do CHVGN/E. A CNIE 2018-2019 
despede-se assim, agradecendo, uma vez mais, 
a participação de todos. Sem o vosso apoio, este 
sucesso não seria possível. Até para o ano!
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F IRST BITE SYNDROME: 
UMA COMPLICAÇÃO RARA DE CIRURGIA DE 

CABEÇA E PESCOÇO
Firs t  Bi te Syndrome: a rare complicat ion af ter head and neck surger y

Marcelo Prates
Interno de Formação Especializada em Estomatologia | Hospital de São José| Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central

Contacto do autor: mprates@campus.ul.pt

RESUMO
O First Bite Syndrome é um quadro de dor facial que 
surge mais frequentemente como complicação de 
cirurgia da cabeça e pescoço. Caracteriza-se por um 
quadro de dor que surge com o início da mastigação 
e que vai diminuindo de intensidade ao longo da 
refeição. Devido ao impacto que pode ter na alimen-
tação, é importante saber identificar e tratar esta 
síndrome. O tratamento pode ser complexo e varia 
com a causa.

Abstract

First Bite Syndrome is a facial pain Syndrome that appears more 
frequently as a complication following head and neck surgery. 
It is characterized by a facial pain that starts after the first bites 
and that decreases in intensity during the meal. Because of the 
impact it can have on the feeding process, it is important to 
know how to diagnose and treat this condition. The treatment 
can be complex and it varies depending on the cause.

Palavras-chave: dor facial, dor orofacial, cirurgia, parótida
Keywords: facial pain, orofacial pain, surgery, parotid

First Bite Syndrome (FBS) - em português Síndrome da 
Primeira Dentada – é uma complicação pouco comum 
de cirurgia da cabeça e pescoço, nomeadamente da 
fossa infratemporal, espaço parafaríngeo ou do lobo 
profundo da parótida. É caracterizada por uma dor 
facial aguda na região parotídea, muitas vezes com 
irradiação para a região auricular, e que se inicia com 
a primeira dentada de cada refeição. A dor pode 
durar alguns segundos, melhora com a continuação 
da mastigação e é mais forte na primeira refeição do 
dia ou após várias horas sem comer. Alguns doentes 
referem dor com a salivação ou dor mais intensa com 
alimentos ácidos. A dor pode ser bastante forte, ao 
ponto de afetar a qualidade de vida por tornar difícil 
a alimentação. O diagnóstico é clínico, baseado na 
história sugestiva e exame objetivo normal. Por esta 
razão é importante que qualquer médico da área 
de cabeça e pescoço saiba identificar e tratar esta 
síndrome. 

Embora a maioria dos casos ocorra como compli-
cação pós-operatória, estão descritos alguns casos 
não relacionados com cirurgia e cuja causa é mais 
frequentemente tumoral. Doentes que apresentem 
queixas sugestivas de FBS sem qualquer história de 
cirurgia devem ser estudados para a possibilidade de 
terem um tumor da parótida.

A causa e mecanismos na origem desta síndrome não 
são totalmente compreendidos, no entanto pensa-se 
que ocorre devido ao dano provocado nas fibras 
responsáveis pela inervação simpática da parótida, 
mais especificamente das células mioepiteliais[1]. Isto 
faz com que haja uma hipersensibilidade das células 
mioepiteliais aos neurotransmissores parassimpáticos. 
Assim, a libertação de neurotransmissores do paras-
simpático que ocorre com a salivação e mastigação 
leva a uma contração intensa das células mioepiteliais 
da parótida que se pensa ser responsável pelo quadro 
álgico [1-3]. 

O tratamento é complexo e varia com a causa. Na 
terapêutica farmacológica, os anticonvulsivantes 
como a carbamazepina, pregabalina e gabapentina 
associados ou não a antidepressivos tricíclicos como 
a amitriptilina são os fármacos mais eficazes na dimi-
nuição da intensidade e duração da dor [4].

Quando a causa das queixas se deve a um tumor 
da parótida, a parotidectomia pode ser eficaz na 
resolução dos sintomas [5,6]. No entanto, esta deve ser 
total uma vez que a FBS pode surgir no contexto de 
uma parotidectomia parcial. Está também descrita a 
resolução das queixas de FBS na sequência de radio-
terapia neoadjuvante após esvaziamento ganglionar 
cervical [4,7]. No entanto, antes de se considerar este 
tipo de tratamentos de carácter definitivo e não 
isento de consequências, deve ser tido em conta que 
numa grande percentagem de casos a intensidade 
e duração da dor vai diminuindo, podendo inclusi-
vamente ter resolução espontânea [8], pelo que será 
prudente avaliar a evolução das queixas.



O tratamento com aparentes melhores resultados e 
com eficácia comprovada na diminuição da dor e 
na melhoria da qualidade de vida é a injeção intra-
parotídea de toxina botulínica que atua inibindo a 
libertação de acetilcolina na junção neuromuscular, 
reduzindo a contração das células mioepiteliais. 
Embora não haja um protocolo standard para este 
tratamento, os dois mais usados são a administração 
de 11 unidades de toxina botulínica em três inje-
ções (maior probabilidade de recorrência, mas 
administração menos dolorosa) ou a administração 
de 75 unidades numa única injeção (eficácia mantida 
durante 6 meses, mas administração mais dolorosa) 

[9,10].

Anti-inflamatórios não esteroides, acupuntura, 
sprays anestésicos, bloqueios anestésicos regionais, 
analgésicos orais e neurectomia timpânica ou auricu-
lotemporal não demonstraram ter eficácia no controlo 
sintomatológico [11].

Concluindo, a FBS tem origem numa desregulação 
entre o simpático e o parassimpático. É uma síndrome 
para a qual deve haver uma sensibilização por parte 
dos médicos, principalmente dos que trabalham na 
área de cabeça e pescoço. Os doentes devem ser 
informados de que se trata de uma complicação 
possível de cirurgia de cabeça e pescoço e caso surja 
sem associação a cirurgia deve ser iniciada investi-
gação para excluir existência de tumor. Embora por 
vezes tenha resolução espontânea, a dor é normal-
mente incapacitante e a injeção de toxina botulínica 
intraparotídea parece ser o tratamento de primeira 
linha.
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As anomalias dentofaciais são frequentes na criança e 
no adulto e afetam negativamente a estética facial e o 
sistema estomatognático.

Em muitos casos, resultam em má-oclusão e desequi-
líbrio neuromuscular, com consequências funcionais 
ao nível da mastigação, respiração, fonação e equilí-
brio da articulação temporomandibular.

Adicionalmente, as anomalias dentofaciais estão 
muitas vezes associados a problemas psicossociais, 
nomeadamente de imagem pessoal e saúde mental.

A cirurgia ortognática (combinada com tratamento 
ortodôntico pré e pós-cirúrgico) é o tratamento “gold-
-standard” para a correção de anomalias dentofaciais 
esqueléticas moderadas a severas e apresenta taxas 
elevadas de satisfação dos doentes, com melhoria da 
qualidade vida após a cirurgia.

Apesar de estar indicada em várias situações, até 
mesmo muitos casos de Síndrome de Apneia do Sono, 
a cirurgia ortognática é pouco realizada nos hospitais 
públicos.

Foi este facto, associado ao meu interesse por este tipo 
de cirurgia que me fez procurar um estágio que me 
oferecesse maior contacto com a cirurgia ortognática.

Assim, iniciei um estágio com o Dr. Júlio Cifuentes, 
cirurgião maxilofacial da Clínica Alemana de Santiago 
do Chile (CAS), que apresenta números cirúrgicos 
dificilmente reproduzíveis em qualquer outro lugar, 
realizando frequentemente três cirurgias ortognáticas 
por semana.

Para além de elevados números cirúrgicos, a praxis 
do Dr. Cifuentes vai ao encontro do estado da arte em 
cirurgia ortognática, englobando conceitos como, 
tratamento ortodôntico pré e pós-cirúrgico, cirurgia 
virtual 3D, abordagem inicial mandibular, rotação 
mandibular anti-horária e verificação tomográfica 
intraoperatória do posicionamento condilar.

Durante os 2 meses que estive na CAS, incorporava 
a equipa cirúrgica normalmente de 2 das 3 cirurgias 
semanais e acompanhava os doentes no pós-opera-
tório imediato.

Depois das cirurgias e nos dias sem atividade opera-
tória, avaliavam-se novos casos e observavam-se 
os doentes em pós-operatório. Desta forma obtive 
uma perspetiva global de todo o processo, desde 
a primeira avaliação clínica até ao momento da 
alta. Assim, pude observar inúmeros exames faciais 
protocolados, estudos imagiológicos, polissonografia 
quando indicada, avaliação do tratamento ortodôn-
tico pré-operatório, impressão de moldes, digitalização 
dos mesmos, cirurgia virtual, protocolos cirúrgicos 
propriamente ditos, contenções elásticas e o segui-
mento e tratamento ortodôntico pós-cirúrgicos.

Considero este estágio uma excelente oportunidade 
para os internos de Estomatologia aprenderem uma 
técnica cirúrgica interessante e importante para a 
nossa especialidade, com um dos melhores cirur-
giões mundiais desta área e a sua equipa, que estão 
sempre disponíveis a receber e a ensinar. 

Para além disto, considero que a experiência de estar 
num país diferente e com realidades distintas, desde 
os Sistemas de Saúde à formação dos cirurgiões, é 
sempre enriquecedor a nível pessoal e profissional.
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ABSTRACT
Odontogenic myxoma or myxofibroma is a rare, 
benign, odontogenic tumor affecing the maxilla. It 
affects women aged 20–30 years. They are infrequent 
and are often diagnosed incidentally during radio-
graphy. As it is often asymptomatic, the lesion may 
reach a considerable size before the patient discovers 
its existence.

Here were report a rare case of a 31-year-old woman 
referred to the department of Stomatology for the 
evaluation and management of a left maxillary 
cystic formation found on a computed tomography 
(CT)-dentalscan, which resulted in destruction of left 
maxillary sinus and erosion of orbital floor and nasal 
fossa, however with no acute distress.

Histologic analysis showed findings in keep with the 
diagnosis of myxofibroma. The patient was referred to 
a multidisciplinary consultation to decide upon the 
surgical treatment.

The treatment of myxofibroma requires surgical 
intervention and the diagnosis is confirmed by a histo-
pathological examination of the resected lesion. This 
case is especially interesting because of its singularity, 
slow-growing and for the localized dysmorphism. A 
high index of suspicion is to be maintained for accurate 
diagnosis and to rule out potentially malignant lesions.
Key-words/ Palavras-chave:  
Odontogenic myxoma, myxofibroma, benign odon-
togenic tumor, maxilla, Stomatology, maxillary sinus, 
gingival enlargement / Mixoma odontogénico, 
mixofibroma, tumor benigno odontogénico, maxila, 
Estomatologia, seio maxilar, abaulamento gengival.

INTRODUCTION
Odontogenic myxomas (OM) are tumors derived from 
embryonic mesenchymal elements of dental anlage.
(1,2) According to the World Health Organization (WHO), 
OM is classified as a benign tumor of ectomesen-
chymal origin with or without odontogenic epithelium.
(3) It appears to originate from the dental papilla, follicle 
or periodontal ligament.(4) The evidence for its odon-
togenic origin arises from its almost exclusive location 
in the tooth-bearing areas of the jaws, its occasional 
association with missing or unerupted teeth and the 
presence of odontogenic epithelium.(5)

OM is a benign, locally invasive, aggressive, nonme-
tastasizing neoplasm of the jaw bones. It is the third 
most common odontogenic lesion with an annual 
incidence of 0.07 new patients per million people.(6,7) 
Although OM is a benign tumor, radical treatment is 
needed because the rate of local recurrence ranges 
from 10% - 33%.(1,8,9) Surgical resection with a minimum 
bone margin of 1 cm has been advocated (10-13), but 
emerging evidence suggests that a more conservative 
surgical approach will result in acceptable recurrence 
rates with less patient morbidity if follow-up can be over 
the long term.(11,14-16) However, little has been reported 
about the actual long-term follow-up of patients with 
OM after conservative surgery. Here, we describe an 
odontogenic maxillary myxoma that was treated by 
conservative surgery.



CASE REPORT

PATIENT INFORMATION
A 30-year-old portuguese woman was referred to a 
Stomatology appointment for further examination on 
findings on a CT-dentalscan that resembled a large 
expansive cystic lesion (56x47x40mm) centered in the 
left maxillary sinus, affecting the alveolar arch, whose 
vestibular cortex was expanded and thin, affecting

teeth 24, 25 and 27 and also bulging of left orbital floor. 
Her medical and dental history were noncontributory 
and there was unknown family medical history.

CLINICAL EXAMINATION
The patient denied acute dental pain and diplopia.

For the extraoral examination, she presented abnormal 
facial features with facial asymmetry with swelling 
on the left maxillary region; slight deviation of the lip 
commissure to the left; no skin fistulas, erythema, or 
other inflammatory signs; no complaints of paresthesia; 
marked nasal obstruction, left seromucous rhinorrhea, 
and a good mouth opening with no trismus.

For the intraoral examination, she presented a healthy 
and carious incomplete definite dentition with no 
mobility; there was a remaining root of 24 tooth and 
edentulous 26 tooth space. All remaining teeth were 
vital. There was a bulging of vestibular cortical bone 
of the left maxilla, hard to palpation but no visible 
intraoral fistulas.

Imaging examination: the panoramic radiograph 
(Figure 1) y revealed an extensive multilocular radiolu-
cent area with well-defined limits and a “soap-bubble 
appearance”, near 25, 27 and 28 teeth apexes. With 
displacement of these.

Figure 1 -  panoramic radiography with an extensive multilocular radiolucent area 
and a “soap-bubble appearance

In respect to the Magnetic Resonance Imaging (MRI), 
the lesion occupying space, centered on the left supe-
rior alveolar arch, of relatively well-defined limits and 
revealed heterogeneous enhancement after contrast 

administration. It had about 55x50x45mm of maximum 
diameters (respectively craniocaudal, transverse 
and anteroposterior), occupying extensively the left 
maxillary sinus, with expansion of all its bone walls. This 
lesion was accompanied by elevation of the floor of the 
orbit. Medially this lesion occupied the left nasal fossa 
extensively, extending even superior to the ethmoidal 
complex, touching the base of the anterior floor, but 
without individualizable endocranial component. There 
was no teeth resorption.(Figures 2,3)

 
Figures 2 and 3 – MRI showing the space occupying lesion, centered on the left 
superior alveolar arch, of relatively well-defined limits and revealed heterogeneous 
enhancement after contrast administration.

Subsequently, it extended to the choana plane and 
was responsible, given the bulging of the posterior 
wall of the maxillary sinus, for reducing the amplitude 
of retroantral fat and the palatine fossa. There was no 
evidence from this perineural dissemination examina-
tion. We could identify moderate inflammatory signs 
of the other sinus cavities, with deviation of the nasal 
septum, especially dextroconvex.(Figures 4,5)



Figures 4 and 5 – MRI showing the extension to the choana plane and the 
moderate inflammatory signs of the sinus cavities, with deviation of the nasal 
septum.

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
We concluded that residual cyst, odontogenic kera-
tocyst, intraosseous mucoepidermoid carcinomas, 
odontogenic myxoma and ameloblastoma were the 
main entities to be considered for the differential diag-
nose, mainly because of the lesion characteristics. 
In order to determine the lesion origin, an incisional 
biopsy was performed.

HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS
The histopathological findings revealed loosely 
arranged spindle-shaped cells in a myxoid fibrous 
stroma, in keep with the clinical diagnosis of an odonto-
genic tumor. The lesion was composed of a myxofibroid 
stroma that made up the majority of the tumor and foci 
of odontogenic epithelium, sometimes with formation 
of dentin-type calcification. Peripherally, reactive bone 
formation was also identified. The surgical margins 
were lesion free. (Figures 6,7)

Figure 6 – pathophysiological findings of stained specimen. Hematoxylin and eosin 
stain ×100 magnification.

Figure 7 – Foci of odontogenic epithelium and dentin-type calcification are 
present. Hematoxylin and eosin stain ×400 magnification.

TREATMENT
A multidisciplinary surgical intervention was performed 
by Otolaryngology (ORL) and Plastic Surgery. Excision 
by ORL and plasty of defect by Plastic Surgery - not 
all the steps were sequential and most of them were 
performed simultaneously by the two teams:

 » 1 - The ORL team performed the tracheostomy to 
allow surgical intraoral approach; 

 » 2 - They used a Weber-Ferguson facial cutaneous 
approach and made the tumor excision with a 
type IIA left maxillectomy(Figure 8,9) (from 24), 
classification by Prof. Horácio Costa (Type IIA 
defects include <50% of the hard palate, with 
preservation of orbit floor)(35);

Figure 8 – type IIA left maxillectomy.



Figure 9 – type IIA left maxillectomy. 

 » 3 - Simultaneously to the excision, the Plastic 
Surgery team began the iliac crest free flap 
harvest, identifying its vascular pedicle formed 
from the deep circumflex iliac artery (DCIA), 
branch of the external iliac artery, and comi-
tans venae. Osteotomies were made to obtain 
an iliac crest bone stock with dimensions of 
60x40x15mm(36);

 » 4 - After complete tumor excision (Figure 10), 
the bone free flap was splited in the donor site 
and then transferred to fill the maxillary defect, 
through osteosynthesis with reconstruction plates 
and screws, and covered with neo hard palate 
from mucosa local flaps. Meanwhile, the donor 
site was closed by plans with the use of a polyu-
rethane mesh to avoid herniation related to the 
inguinal ligament;

Figure 10 – complete tumor excision.

 » 5 - In the last step, receptor vessels were identified 
in order to allow the necessary bone flap vascu-
larization. Due to the relatively short pedicle 
length (60mm) an arterial T-T (termino-terminal) 
anastomosis was made between the DCIA and 
the facial artery and a venous T-T anastomosis 
between the flap vein and the facial vein.

FOLLOW-UP
The immediate postoperative period and wound 
healing were uneventful. For the next appointments 
she presented a good healing appearance, complete 
closure of the hard palate, conserved nasal permeabi-
lity although decreased on the left side due to some 
residual oedema. This patient will undergo monthly 
clinical examinations for the first year, then every two 
months during the second year. Panoramic X-rays 
should be obtained every three months for the first two 
years. Annual follow-up for at least 5 years including 
panoramic X-rays and CT imaging.

In the present case conservative surgery with strict 
clinical follow-up was recommended because the 
lesion has a significant chance of recurrence. Wider 
surgical excision should be employed in the case of 
recurrence.

DISCUSSION
OM is a rare aggressive intraosseous lesion derived from 
embryonic mesenchymal tissue associated with odon-
togenesis and primarily consisting of a myxomatous 
ground substance with widely scattered undifferen-
tiated spindled mesenchymal cells.(17) Although it is a 
benign neoplasm, it may be infiltrative, aggressive and 
may recur.(5,18-21) Odontogenic maxillary myxomas were 
first mentioned in the literature by Thoma and Goldman 
in 1947.(22)

The radiographic features are described as those of 
a multilocular lesion with a “soap bubble” or “spider 
web” appearance.(23-26) Such lesions are often disco-
vered incidentally during routine dental checkups, 
and about 60% of patients are in their second or third 
decade of life.(9, 27) Although the present patient was 
asymptomatic, panoramic radiography of the left 
maxilla revealed an extensive radiolucent and multilo-
cular area with imprecise borders that extended from 
the root of tooth 25 to that of tooth 27.

A spectrum of fibrous connective tissue stroma is 
present ranging from myxoid to densely hyalinized 
and from relatively acellular to cellular appearance.
(28) Calcification may or may not be present. It is distin-
guished by the presence of sparse cords and islands of 
inactive odontogenic epithelium.(29)

It is not radiosensitive, and surgery is the treatment of 
choice.(30) The infiltrative growth pattern is responsible 
for high rate of recurrence when conservative enuclea-
tion and curettage are performed.(31) Recurrence is 
minimized with extensive partial or total resection of the 
lesion. While doing resection particularly in the maxilla, 
proximity of vital structures should be considered.



The treatment strategy for OM remains controversial. 
Because OM is locally aggressive and it can potentially 
cause extensive bony destruction, the treatment of 
choice seems to be radical surgery such as segmental 
resection. Indeed, complete surgical removal with 
curettage and peripheral ostectomy alone seems 
insufficient since OM is not encapsulated and myxo-
matous tissue infiltrates adjacent bone.(8,10-13) Thus, the 
only initial treatment option for extended OM in prin-
ciple is surgical resection because of the high risk of 
recurrence which reportedly ranges from 10% to 33%.
(9,1) In addition, recurrence rates can reach 25% after 
simple enucleation and curettage alone.(32,33) On the 
other hand, some reports described that the choice 
of current recommended therapy depends on the 
size of the lesion and its nature and behavior between 
curettage and radical excision.(8,11) In the present case, 
MRI had shown that the tumor after all included the 
24 - 28 apex and extended to the floor of the orbit. 
Radical resection such as block resection is strongly 
recommended. However, conservative treatment with 
enucleation, curettage, and marginal resection confer 
several advantages over the radical approach. Recent 
evidence suggests that a more conservative approach 
will result in acceptable recurrence rates with less 
morbidity to patients if long-term follow-up is provided.
(8,14-16)

The main reason for recurrence is thought to be 
incomplete removal rather than the intrinsic biolo-
gical behavior of the OM.(34) Although the tendency 
is towards a more conservative surgical approach 
for children and a more radical approach for adults, 
Kansy et al., 2012 does not support this management 
strategy because the recurrence rates between 
enucleation and segmental resection are similar.(26) 
Tumor size has recently been considered to be a factor 
in the choice of a radical or more conservative surgical 
approach.(9,14,15) Conservative surgical procedures such 
as enucleation and curettage are recommended 
when the diameter of OM is <3 cm, whereas a radical 
approach such as segmental resection with immediate 
reconstruction is preferred when patients have larger 
tumors.(15) The conservative surgical recommendation 
is to enucleate a lesion with wide curettage of normal 
tissue or a generous amount of apparently intact 
tissue or even marginal resection of the mandible.(16) 
This approach has the advantage of preserving vital 
structures and maintaining oral function, and it could 
be applied to treat OM that recur after simple surgery.

(16) Moreover, the rate of OM recurrence remains vague 
because few reports described long-term follow-up 
after conservative surgery. Thus, more evidence about 
long-term outcomes after conservative surgical treat-
ment of OM is needed.

CONCLUSIONS
Myxomas of the head and neck are rare tumors of 
uncertain histogenesis. A rare case of OM of the 
maxilla in a 31-year-old female patient is presented. 
OM shares common clinical and radiographic features 
with various other odontogenic and fibrous tumors. To 
establish accurate diagnosis and treatment plan, histo-
pathological diagnosis is of utmost importance. This 
patient was treated by total and conservative surgical 
excision. The 1-cm surgical margin for OM, as reported 
conventionally, might not be necessary. A prospective 
study is needed to determine the appropriate surgical 
margin for OM.
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RESUMO
Foi realizada uma análise retrospectiva dos trauma-
tismos alveolodentários numa população peditrica do 
serviço de urgência de Estomatologia de um hospital 
público do Porto, Portugal entre os anos de 2013 e 
2018. Foram selecionados pacientes com episódio 
de urgência no serviço de Estomatologia do Centro 
Hospitalar Universitário de São João com idades 
compreendidas entre 0 e os 17 anos de ambos os 
sexos, com diagnósticos de traumatismo alveoloden-
tário ou orofacial. Foram avaliados 1894 pacientes, 
65,2% do sexo masculino. A média de idades foi de 
8,04±3,7 com um pico de incidência aos 7 anos em 
ambos os sexos. Existiu uma tendência crescente 
no número de traumatismos ao longo dos 6 anos, 
com uma média de 315,7 episódios/ano e um menor 
número de episódios em junho, julho e agosto. O 
número total de dentes afetados foi 4169, 25,7% decí-
duos e 74,3% definitivos. Na dentição decídua o tipo de 
traumatismo mais comum foi a subluxação enquanto 
na dentição definitiva foi a concussão e a fratura 
simples. O traumatismo de outras estruturas orofaciais 
ocorreu em apenas 6% dos pacientes. Na população 
estudada os casos mais frequentes foram de rapazes 
com 7 anos de idade, durante período escolar. Os 
traumatismos mais frequentes foram de baixa gravi-
dade – concussões, fraturas simples e subluxações, 
em dentes incisivos superiores.

 
 
 
 

Abstract:

A retrospective study was carried out to evaluate the traumatic 
dental injuries in a paediatric population attending the emer-
gency department of a public hospital in Oporto, Portugal, 
between 2013 and 2018. Patients with an emergency episode 
registered at the stomatology department of Centro Hospitalar 
Universitário de São João aged between 0 and 17 years old, 
of both sexes, with a diagnosis of dentoalveolar or orofacial 
trauma were selected. 1894 patients were selected, 65,2% of 
them were men. The mean age was 8,04±3,7 and there was an 
incidence peak at 7 years old in both sexes. During the 6 years 
of study a growing incidence was noted, with a mean of 315,7 
episodes per year. June, July and August were the months with 
less occurrences. The total number of affected teeth were 4169, 
25,7% of primary dentition and 74,3 of permanent dentition. 
The most frequent trauma in primary dentition was the sublu-
xation whereas the concussion and simple fracture were the 
most frequent in permanent dentition. Trauma of other orofa-
cial structures occurred in just 6% of patients. In this study the 
most frequent trauma occurred in boys with 7 years old during 
the school season. Low severity trauma - Concussion, simple 
fracture and subluxation in the maxillary incisors were the most 
frequent trauma.

Palavras chave / Keywords: traumatologia dentária, 
epidemiologia, dentição decídua, dentição perma-
mente, traumatologia orofacial / traumatic dental 
injury, epidemiology, deciduous teeth, permanent 
teeth, orofacial trauma

 
 
 
 
 



INTRODUÇÃO
Os traumatismos alveolodentários (TAD), englobam 
as lesões dos dentes, do periodonto e dos tecidos 
moles com estes relacionados. São mais prevalentes 
na infância e segundo os dados da International 
Association for Dental Trauma (IADT), 25% das 
crianças em idade escolar já sofreram algum tipo de 
TAD1. 

Os TAD classificam-se em 4 grupos: fraturas dentárias, 
lesões periodontais, lesões ósseas e lesões dos tecidos 
moles. Cada um destes grupos de traumatismos subdi-
vide-se, tal como esquematizado na tabela 12.

Estes ocorrem com mais frequência em crianças e 
adolescentes e as suas principais causas são quedas, 
atividades desportivas, colisões com outras pessoas e 
objetos, agressões físicas, acidentes de trânsito e uso 
inapropriado dos dentes2,3.

Têm sido publicados numerosos estudos com inci-
dência no tratamento dos TAD, contudo existe uma 
lacuna no que concerne ao estudo da população 
em que esta entidade ocorre1,5 Em alguns estudos 
epidemiológicos realizados, o número de indivíduos 
compreendido é francamente pequeno, o que difi-
culta a elaboração de conclusões fiáveis. Do mesmo 
modo, os estudos variam muito no que diz respeito ao 
local de realização, sendo que alguns são realizados 
em faculdades de medicina dentária, outros em hospi-
tais regionais e outros em hospitais universitários, com 
uma diferente abrangência no que diz respeito à gravi-
dade dos doentes e com diferentes condicionantes de 
acesso aos cuidados de saúde. 

Existem também variações consideráveis em dife-
rentes populações devido a fatores socioeconómicos, 
comportamentais e culturais2. Não existem na litera-
tura dados acerca da incidência da traumatologia 
alvéolo-dentária em Portugal.

O presente estudo foi realizado num hospital de nível 
III, onde o acesso a cuidados pediátricos urgentes é 
gratuito. O objetivo deste estudo consistiu em realizar 
uma análise epidemiológica da traumatologia 
dento-alveolar nesta população, com avaliação das 
frequências dos vários tipos de traumatismo, dentição 
e localização do dente na arcada dentária.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizado um estudo transversal dos pacientes que 
recorreram ao Serviço de Urgência da especialidade 
de Estomatologia do Centro Hospitalar Universitário 
de São João no Porto – Portugal, ao longo dos anos 
de 2013 a 2018, com traumatismo alvéolo-dentário e 
orofacial. 

O serviço de Estomatologia presta cuidados aos 
pacientes que recorrem ao Serviço de Urgência do 
Centro Hospitalar Universitário de São João, durante 
o período das 8h às 20h durante os dias úteis. Os 
pacientes podem recorrer diretamente a este serviço 
ou podem ser encaminhados a partir da urgência de 
outras especialidades ou de outros hospitais, sendo 
responsável pela assistência de toda a população 
pediátrica da região norte do país.

Após recorrerem a este serviço foi realizado o diagnós-
tico, a partir da colheita da história clínica e exame 
físico completos e sistematizados. Foram realizados os 
exames complementares de diagnóstico necessários 
(radiograma intraoral digital, ortopantomografia digital 
ou tomografia computorizada convencional). 

Os doentes foram avaliados segundo a classificação 
de trauma dentário de Andreasen2 e os tratamentos 
realizados de acordo com as normas de orientação 
da IADT 1,7,8. Após os episódios de urgência os 
doentes foram encaminhados para uma consulta de 
reavaliação onde foram continuados os tratamentos 
necessários. 

Os dados dos pacientes foram consultados de acordo 
com o parecer da Comissão de ética da instituição 
e as suas informações foram registadas numa base 
de dados de forma anónima. Foram utilizados dados 
epidemiológicos (data do episódio de urgência, idade 
do paciente e sexo) e informações acerca do trau-
matismo sofrido (tipos de traumatismos e estruturas 
afetadas). 

Os estudo incluiu todos os pacientes com menos de 
18 anos de idade, de ambos os sexos, que recorreram 
ao serviço de urgência  entre os anos 2013 e 2018 com 
algum dos seguintes diagnósticos: concussão; sublu-
xação; luxação (intrusiva, extrusiva ou lateral); avulsão; 
fratura simples (fissura de esmalte, fratura de esmalte, 
fratura de esmalte-dentina); fratura complicada 
(fratura esmalte-dentina-polpa, fratura coronorradi-
cular com/sem exposição pulpar); fratura radicular; 
concussão de tecidos moles; laceração de tecidos 
moles; fratura do processo alveolar; e fratura maxilar/
mandibular

Foram excluídos os pacientes com dados epidemio-
lógicos incompletos e sem informações acerca dos 
dentes afetados.

RESULTADOS
A amostra compreendeu um total de 1894 pacientes, 
1234 do sexo masculino (65,2%) e 660 do sexo feminino 
(34,8%). A média global de idades foi 8,04 ± 3,7. No 
sexo masculino foi de 8,24 ± 3,71 e no sexo feminino 
7,66 ± 3,66.



A distribuição de idades por género mostrou que a 
ocorrência de traumatismos foi superior no género 
masculino em todas as idades. Apesar da amostra 
corresponder a uma distribuição normal, no género 
feminino parecem existir dois picos de maior inci-
dência, um deles aos 2 e o outro aos 7 anos. No 
género masculino existe apenas um pico aos 7 anos 
de idade. Posteriormente aos 7 anos a incidência 
decresceu gradualmente em ambos os sexos (Figura 
1).

 Figura 1 - Distribuição por idade e género

A diferença de incidência entre o género feminino e 
masculino é bastante evidente, sendo máxima aos 12 
anos em que 76,8% dos traumatismos ocorreram no 
sexo masculino.

Em relação ao número total de episódios ao longo 
dos últimos 6 anos, existiu uma tendência crescente 
no número de episódios de trauma neste serviço, com 
uma média de 315,7 episódios por ano. O ano de 2017 
foi o ano com o maior número de episódios (n= 409) 
(Figura 2).

 Figura 2 - Distribuição anual de traumatismos

As variações sazonais mostraram um aumento do 
número de traumatismo nos meses de outubro, 
novembro e maio, e uma diminuição nos meses de 
junho, julho e agosto (Figura 3).

 Figura 3 - Distribuição mensal de traumatismos

Os traumatismos foram mais frequentes às 2ª feiras e 
menos frequentes às 4ª feiras (Figura 4).

 Figura 4 - Distribuição semanal de traumatismos

O número total de traumatismos dentários foi de 4169, 
1071 (25,7%) ocorreram em dentes decíduos (Tabela 2) 
e 3098 (74,3%) em dentes definitivos (Tabela 3). 



TABELA 1 -  CLASSIFICAÇÃO DOS TAD (ANDREASEN  2019)

Fraturas dentárias

Fissura do esmalte

Fratura do esmalte

Fratura do esmalte e dentina

Fratura coronal complicada

Fratura coronorradicular

Fratura radicular

Lesões periodontais

Concussão

Subluxação

Luxação lateral

Luxação intrusiva

Luxação extrusiva

Avulsão

Lesões ósseas
Fratura da apófise alveolar

Fratura do osso basal

Lesões dos tecidos 
moles

Laceração

Contusão

Abrasão

TABELA 2 -  DISTRIBUIÇÃO DE TRAUMATISMOS POR DENTE DECÍDUO

Trauma 5.4 5.3 5.2 5.1 6.1 6.2 6.3 6.4 7.4 7.3 7.2 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4
Total 

(dentes)

Concussão - 2 4 11 9 5 1 - - 1 1 2 3 - - - 39 (3,6%)  

Subluxação 8 11 102 182 161 47 10 1 2 5 8 8 9 - - - 554 
(51,7%) 

Luxação 8 8 38 81 81 24 - 2 1 1 - 10 2 1 4 2 263 
(24,6%) 

Avulsão - 6 13 48 35 16 9 - - 2 1 1 1 - 3 - 135 
(12,6%) 

Fratura 

simples
1 3 2 33 29 4 - 1 - 1 - 2 1 - 1 2 80 (7,5%)

Fratura 

complicada
- - - - - - - - - - - - - - - - 0

Fratura 

radicular
- - - - - - - - - - - - - - - - 0

Total

(trauma)
17 (1,6%) 30 (2,8%) 159 

(14,8%)
355 

(33,1%) 315 29,4%) 96  (9%) 20 (1,9%)  4 (0,4%)     3 (0,3%)    10 (0,9%) 10 (0,9%) 23 (2,1%) 16 (1,5%) 1 (0,1%)   8 (0,7%) 4 (0,4%)    1071

 



No que diz respeito aos traumatismos de dentes decí-
duos, 86,3% afetaram os dentes incisivos superiores 
(62,5% incisivos centrais e 23,8% incisivos laterais), 
sendo o dente 5.1 o mais afetado (em 33,1% dos casos). 
Os traumatismos de dentes da arcada inferior foram 
raros (apenas 6%). Cerca de metade dos traumatismos 
em dentes decíduos foram subluxações (51,7%). Os 
restantes traumatismos foram por ordem decrescente: 
luxação (24,6%), avulsão (12,6%), fratura simples (7,5%) 
e concussão (3,6%). É importante destacar que na 
dentição decídua não existiram fraturas complicadas 
nem fraturas radiculares (Tabela 1).

Em relação aos traumatismos de dentes definitivos 
88,7% corresponderam aos traumatismos de dentes 
incisivos superiores (81,4% incisivos centrais e 7,3% 
incisivos laterais). Os traumatismos da arcada inferior 
ocorreram em 9,3%. 

Os tipos de traumatismos mais frequentes em dentes 
definitivos foram a concussão (38,3%) e a fratura 
simples (36,7%). Os restantes traumatismos foram por 
ordem decrescente a subluxação (9,7%), luxação 
(8,3%), fratura complicada (3,6%), avulsão (3,1%) e 
fratura radicular (0,3%) (Tabela 3).

TABELA 3 -  DISTRIBUIÇÃO DE TRAUMATISMOS POR DENTE DEFINIT IVO

TRAUMA 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 TOTAL 
(DENTES)

CONCUSSÃO - 6 3 32 495 503 35 2 - - - 5 7 33 16 20 23 7 - - 1187 
(38,3%)

SUBLUXAÇÃO - 1 1 19 120 106 13 1 - - - - 1 2 10 13 4 1 7 - 299 
(9,7%)

LUXAÇÃO - 1 1 12 95 91 29 1 1 - - - - 4 7 8 3 - 4 - 257 
(8,3%)

AVULSÃO - - - 6 31 35 16 4 - - - - - - 1 1 2 1 - - 97 
(3,1%)

FRATURA 
SIMPLES - 7 2 31 466 494 29 - 1 - - 1 3 6 38 39 15 2 2 - 1136 

(36,7%)

FRATURA 
COMPLICADA 17 3 - 3 47 28 5 2 - 1 1 - 1 1 - 1 - - - 1 111 

(3,6%)

FRATURA 
RADICULAR - - - - 7 4 - - - - - - - - - - - - - - 11 

(0,3%)

TOTAL 
(TRAUMA)

17 
(0,5%)

18 
(0,6%)  7 (0,2%) 103 

(3,3%)
1261 

(40,7%)
1261 

(40,7%) 
127 
(4%)

10 
(0,3%)

2 
(0,06%) 

1 
(0,03%) 

1 
(0,03%) 6 (0,2%) 12 

(0,4%)
46 

(1,5%)
72 

(2,3%)
82 

(2,6%)
47 

(1,5%)
11 

(0,3%)
13 

(0,4%)
1 

(0,03%) 3098

O número total de traumatismos de outras estruturas oromaxilares foi de 116 (aproximadamente 6% dos pacientes). 
Dentro destes pacientes, o tipo de traumatismo mais frequente foi a laceração de tecidos moles (65%), seguido da 
concussão de tecidos moles (36%), fratura alveolar (6,9%) e fratura maxilar/mandibular (6%) (Tabela 4).

TABELA 4 -  DISTRIBUIÇÃO DE OUTROS TRAUMATISMOS ORAIS POR EPISÓDIO 

Trauma 0-6 7-12 13-17 Fem. Masc. Total

Concussão de 
tecidos moles

15 (41,7%) 14 (38,9%) 7 (19,4%) 14 (38,9%) 22 (61,1%) 36 (31,03%)

Laceração de 
tecidos moles

38 (58,5%) 18 (27,7%) 9  (13,8%) 26 (40%) 39 (60%) 65 (56,03%)

Fratura alveolar 3 (37,5%) 2 (25%) 3 (37,5%) 3 (37,5%) 5 (62,5%) 8 (6,9%)

Fratura maxilar/ 
mandibular

1 (14,3%) 2  (28,6%) 4 (57,1%) 3 (42,9%) 4 (57,1%) 7 (6,03%)

Total 57 36 23 46 70 116



DISCUSSÃO
Por ter sido realizado no âmbito da urgência da espe-
cialidade de estomatologia, inserida num Serviço 
de Urgência de um hospital de nível III, de acesso 
universal e gratuito para a população pediátrica, esta 
amostra incluiu uma ampla variedade de doentes. 
Desde aqueles que apresentavam traumatismos de 
pouca gravidade e recorreram ao Serviço de Urgência 
para formalização de questões relacionadas com o 
seguro escolar, até aqueles com traumatismos mais 
graves causados por acidentes de viação, atropela-
mentos, entre outros.

Comparando com outros estudos, esta amostra apre-
senta algumas características semelhantes, como a 
maior incidência de traumatismos no género mascu-
lino 3 Brazil, 9. Dos estudos avaliados o resultados de 
Andreason12 apresentaram o maior rácio 2,3:1  e os 
resultados de Mendoza-Mendoza13 apresentaram 
a menor diferença entre os dois géneros, com uma 
relação de 1,1:1 (M:F). 

Esta diferença de incidência no género pode ser 
explicado pelo tipo de atividades desenvolvidas pelos 
rapazes, que em geral tendem a ser mais violentas 
que as desenvolvidas pelas raparigas2. 

A maior incidência no sexo masculino é notável desde 
os primeiros meses de vida (2,3:1) mas diminui para 
(1,2:1) aos 2 anos - quando o género feminino mostra 
um primeiro pico de maior incidência - e posterior-
mente aos 5 anos (1,1:1) - idade em que o género 
feminino inicia um segundo pico de maior incidência e 
o género masculino se encontra com uma incidência 
relativamente estável (Figura 1). 

Uma distribuição semelhante foi descrita por J.O. 
Andreasen numa população de Copenhaga, em 
que os pacientes apresentavam dois picos de maior 
incidência entre os 2-4 anos e 9-10 anostambém 
demonstrou uma maior prevalência na classe etária 
≤3 em relação à classe etária 4-6 anos sugerindo esta 
distribuição bimodal. A maior incidência neste primeiro 
intervalo é atribuída à falta de coordenação motora 
e ao elevado rácio cabeça-corpo, que resulta numa 
maior energia de impacto para a região craniofacial14, 
característicos dos primeiros anos de vida. 

 
Outro fator interessante que podemos reparar na popu-
lação estudada foi a sazonalidade dos TAD, que foram 
notoriamente menos frequentes nos meses de férias de 
verão (julho e agosto). Este facto contraria a ideia de 
que nestes meses as crianças teriam tendência a ter 
mais atividades ao ar livre e consequentemente um 
maior risco de traumatismos. 

A deslocação para outras zonas do país no período 
das férias e o facto das crianças não estarem em 
convívio no meio escolar, gerador de um maior 
número de contactos, podem justificar a ocorrência 
de um menor número de traumatismos durante os 
meses de verão. Por outro lado, nesta fase do ano 
parece existir menor percentagem de traumatismos 
de baixa gravidade (concussões e fraturas simples). 
Isto pode ser explicado pela menor ocorrência de 
traumatismos de baixa gravidade, pela menor super-
visão das crianças (e consequente subdiagnóstico de 
traumatismos de baixa gravidade), ou por não existir 
o benefício do seguro escolar, que motiva a procura 
de cuidados de saúde mesmo nos casos de baixa 
gravidade. 

Esta sazonalidade dos traumatismos já está descrita 
em outros estudos. No entanto tanto existem estudos 
que mostram uma maior incidência de traumatismos 
nos meses de inverno15 como nos meses de verão  
esta variação depende principalmente de condições 
climáticas e de costumes locais2.

Em relação aos dias de semana, a maior frequência 
de traumatismos à 2ª feita está provavelmente relacio-
nada com o facto de o serviço funcionar apenas nos 
dias úteis. Razão pela qual alguns pacientes com trau-
matismos ocorridos ao fim de semana foram avaliados 
de forma diferida.

No que diz respeito aos traumatismos de dentes decí-
duos, quando comparados com estudos semelhantes 
podemos verificar que na nossa amostra verificou-se 
uma maior percentagem de concussões e subluxa-
ções e uma menor percentagem de luxações. Em 
relação à percentagem de fraturas simples, fraturas 
complicadas e radiculares esteve dentro do intervalo 
relatado pelos restantes estudos (Tabela 5).

Olhando para os traumatismos de dentes definitivos 
verificamos uma maior percentagem de concussões 
e de fraturas simples, e uma menor percentagem de 
avulsões e de fraturas complicadas. A percentagem 
de subluxações, luxações e fraturas radiculares encon-
tram-se em linha com outros estudos, no entanto estes 
dois últimos com percentagens abaixo da média rela-
tada pelos outros estudos (Tabela 6). 



Comparando os tipos de traumatismos nas duas dentições observamos que na dentição decídua os acidentes 
têm tendência a causar principalmente lesões dos órgãos de suporte (periodonto e osso alveolar) - 92,5% dos 
casos - enquanto na dentição definitiva as lesões de órgãos de suporte corresponderam a 59,4% dos traumatismos.  

Podemos afirmar que este trabalho, além de ser dos primeiros estudos nacionais, apresenta uma casuística 
bastante sólida, quando comparada com outros estudos internacionais semelhantes. 

TABELA 5 -  COMPARAÇÃO DE TRAUMATISMOS DE DENTES DECÍDUOS

Trauma 

de dentes 

decíduos

Porto, 

Portugal

Idade 0-17

Díaz et. al 

(2010)

Temuco, 

Chile

Idade 1-15

Gulinelli et. al 

(2008)

Araçatuba, 

Brasil

Idade 0-36+ 

Onetto et. al 

(1994)

Valparaiso, 

Chile

Idade 2-21

Mendoza-

Mendoza et. 

al (2014)

Sevilha, 

Espanha

Idade 1-7 

Ritwik et. al 

(2014)

Nova 

Orleans, EUA 

Idade 0-21

Andreason 

(1970) 

Copenhaga, 

Dinamarca

Idade 0-80 Média 

(intervalo)

Concussão 3,6%
38,6%

0,8% 3,4% -
19%

- 2,1% (0,8-3,4)

Subluxação 51,7% 13,5% 18,2% 32% 12% 18,9% (12-32)

Luxação 24,6% 24,8% 55,5% 47% 26% 44% 50%
41,2% 

(24,8-55,5)

Avulsão 12,6% 16,6% 29,4% 7,8% 9,7% 17% 13%
15,6% 

(7,8-29,4)
Fratura 

simples
7,5% 5,5% 0,8% 8,7% 19,5% 3% 2%

6,6% 

(0,8-19,5)
Fratura 

complicada
0% 7,5% 0% 2,6% 10,1% 7% 4% 5,2% (0-10,1)

Fratura 

radicular
0% 3,4% 0% 3,4% 0,2% 8% 4% 3,2% (0-8)

N (trauma) /

tempo (anos)
1071 / 6 46/ 3 119/ 6 115/ 2 297/ ND

ND (decíduos+ 

definitivos= 548) 

/ 56 meses

787/ 12

TABELA 6 -  COMPARAÇÃO DE TRAUMATISMOS DE DENTES DEFINIT IVOS

Porto, Portugal

Idade 0-17

Díaz et. al 
(2010) Temuco, 
Chile

Idade 1-15

Gulinelli et. 
al (2008) 
Araçatuba, 
Brasil

Idade 0-36+  

Onetto et. al 
(1994)

Valparaiso, 
Chile

Idade 2-21

Ritwik et. al 

Nova Orleans, 
EUA 

Idade 0-21

Andreason 
(1970) 
Copenhaga, 
Dinamarca

Idade 0-80
Média 
(intervalo)

Concussão 38,3%
31,7%

0,8% -
15%

- 0,8%

Subluxação 9,7% 11,1% 8,7% 15% 11,6% (8,7-11,1)

Luxação 8,3% 13,1% 31% 2,5% 30% 31% 21,5% (2,5-31)

Avulsão 3,1% 7,6% 34% 7,4% 15% 16% 16% (7,4-34)

Fratura simples 36,7% 32,9% 16,4% 33,9% 25% 19%
25,4% 

(16,4-33,9)
Fratura 

complicada
3,6% 6,5% 5,9% 27% 10% 13% 12,5% (5,9-27)

Fratura 

radicular
0,3% 5,3% 0,8% 3,7% 0,3% 7% 3,4% (0,3-5,3)



Porto, Portugal

Idade 0-17

Díaz et. al 
(2010) Temuco, 
Chile

Idade 1-15

Gulinelli et. 
al (2008) 
Araçatuba, 
Brasil

Idade 0-36+  

Onetto et. al 
(1994)

Valparaiso, 
Chile

Idade 2-21

Ritwik et. al 

Nova Orleans, 
EUA 

Idade 0-21

Andreason 
(1970) 
Copenhaga, 
Dinamarca

Idade 0-80
Média 
(intervalo)

N (trauma) /

tempo (anos)

3098 / 6 186/ 3 377/ 6 242/ 2

ND (decíduos+ 

definitivos= 

548) / 56 

meses 2239/12

Apesar da nossa população corresponder ao mesmo 
perfil que a maioria dos estudos, no que diz respeito 
ao género e idade, podemos afirmar que a nossa 
amostra apresenta uma maior prevalência absoluta e 
relativa de traumatismos de menor gravidade (Figura 
5). Isto pode ser visto como um bom indicador, uma 
vez que revela existir uma sensibilização adequada 
para esta problemática por parte dos pais, educa-
dores e cuidadores.

Figura 5 - Frequência de tipos de traumatismo
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INTRODUÇÃO
O melanoacantoma oral é uma rara patologia 
benigna da mucosa oral caracterizada pela prolife-
ração de melanócitos dendríticos dispersos por todo 
o epitélio. Resulta em lesões em placa ou máculas 
pigmentadas, acastanhadas, com margens bem 
circunscritas.

DESCRIÇÃO DO CASO 
CLÍNICO
É descrito o caso clínico de um doente de 34 anos 
que deu entrada no Serviço de Urgência por descom-
pensação de diabetes, pós-prandial, apresentando 
sintomas de tontura e visão turva. Por apresentar 
queixas de dor de origem odontogénica foi pedida a 
colaboração da urgência de Estomatologia. O doente 
apresentava odontalgia com 4 dias de evolução refe-
rente ao primeiro quadrante. Não apresentava outras 
queixas relevantes.

Tratava-se de um doente fumador (20 cigarros por dia) 
com antecedentes pessoais relevantes de diabetes 
Mellitus tipo II, apresentando um esquema terapêutico 
de metformina, sitagliptina e insulina rápida em SOS. 
Não apresentava alergias conhecidas. Ao exame 
objetivo, apresentava-se consciente, orientado e cola-
borante. Eupneico em ar ambiente, com saturação de 
oxigénio de 96% e pressão arterial de 128/64 mmHg, 
frequência cardíaca de 84 bpm. Ao exame objetivo 
intraoral, apresentava dor à percussão de resto radi-
cular de dente 14. Analiticamente, apresentava valores 
de leucócitos de 11,2x10^9/L e hemoglobina de 15.5 
g/dL, glicemia de 356 mg/dL, sódio de 134 mmol/l, 
potássio de 4.3 mmol/L, cloro de 95 mmol/L e proteína 
C reativa de 0.61 mg/dL. Foi realizada ortopanto-
mografia que corroborou o diagnóstico proposto, 
tendo-se procedido à extração do resto radicular de 
dente 14. (figura 3)

Adjacente ao dente extraído, apresentava também 
uma lesão pigmentada com limites bem definidos, 
indolor, com 1 cm de maior diâmetro na mucosa vesti-
bular do primeiro quadrante ao nível dos dentes 12 e 
13 com vários meses de evolução. (figura 1 e 2). 

Figura 1: Imagem da lesão

Figura 2: Imagem da lesão



Foi realizada biópsia excisional da lesão, tendo o resul-
tado anátomo-patológico sido de melanoacantoma 
oral da mucosa vestibular, descrevendo-se “epitélio 
malpighiano hiperplásico, acantósico, com discreta 
paraqueratose” e ainda “hiperplasia de células 
melanocíticas com hiperpigmentação melânica na 
camada basal” (figura 4)

Figura 3: Ortopantomografia demonstrando resto radicular retido no 1º quadrante 
e confirmando ausência de afeção óssea da lesão.

Figura 4: Peça Histológica (ampliação x200) utilizando o corante Masson Fontana 
que cora de preto o pigmento melanico

Foi agendada nova consulta para informar o doente 
do resultado diagnóstico. Dado o carácter benigno e 
a ausência de sintomas, foram planeadas consultas 
de revisão de seis em seis meses. (figura 5)

Figura 5: Pós-operatório 3 semanas depois demonstrando remoção total da lesão

DISCUSSÃO
Apesar das lesões cutâneas de melanoacantoma 
terem sido descritas em 1927, o primeiro caso de 
Melanoacantoma Oral (MO) foi descrito por Tomich 
na Academia Americana de Patologia Oral em 1978. 
(1) Estes dois tipos de lesão não apresentam qualquer 
tipo de relação. Desde esta descrição inicial de MO, 
foram documentados pouco mais de cem casos sobre 
esta lesão. A etiologia do MO não está totalmente 
compreendida, mas acredita-se que a sua prove-
niência se deve a um processo reativo. A história de 
trauma sucessivo foi referida em vários casos, sendo 
necessário remover a causa do trauma. (2).

O MO é raramente observado na raça caucasiana, 
sendo mais frequente na raça negra, mostrando uma 
predileção pelo sexo feminino. O MO ocorre maiorita-
riamente no lábio, seguido da mucosa oral e palato. 

(3) (4)

Devido ao fato das lesões de MO serem caracteristica-
mente indolores, são identificadas, na maior parte das 
vezes, apenas em exames de rotina. Clinicamente, o 
MO apresenta-se como uma lesão bem definida preta-
-acastanhada, suave, lisa, ou ligeiramente elevada. 
Esta é tipicamente assintomática; no entanto já foram 
identificados alguns casos em que estão presentes 
sintomas como prurido, dor ou sensação de queima-
dura. O MO aumenta rapidamente de dimensão e 
pode alcançar vários centímetros dentro de um curto 
espaço de tempo. À apresentação, esta lesão pode 
variar de poucos milímetros a vários centímetros de 
tamanho. Devido à sua apresentação alarmante, deve 
ser realizada biópsia para descartar a possibilidade de 
diagnóstico de melanoma.

Ao exame microscópico, os melanócitos, produtores 
de melanina, os quais estão, normalmente, limitados à 
camada epitelial basal, no MO, estão profundamente 
espalhados por toda a face epitelial. É esta dispersão 
de melanócitos em várias camadas epiteliais, para 
além da camada basal que causam a coloração da 
lesão e facilitam o diagnóstico. O aumento número de 
melanócitos basais e acantocitose são também impor-
tantes características microscópicas. (2)

O diagnóstico diferencial clínico do MO poderá 
incluir outras lesões mucosas pigmentadas como 
pigmentação fisiológica, pigmentação induzida por 
medicação, nevo (intraoral) mucoso, melanose focal, 
e o mais importante, melanoma. (5) A maioria destas 
patologias pode ser excluída através de uma acurada 
história clínica, sendo que somente o MO adquire 
um rápido crescimento em dimensão em poucas 
semanas. (6) Ao exame histológico, não há evidência 
de pleomorfismo celular ou atividade mitótica anormal 
nos casos de MO, e esta característica exclui o diag-
nóstico de melanoma. (7) Nas lesões de MO, a variação 



de células de inflamação crónica e os macrófagos 
melanocíticos infiltram-se densamente no epitélio. Esta 
evidência de processo inflamatório pode corroborar o 
processo reativo originário desta lesão e contrapor o 
possível processo neoplásico. (8)

O tratamento de escolha é a excisão cirúrgica. Apesar 
do número reduzido de casos de lesões pré-malignas, 
é recomendada a biópsia excisional com margens 
largas e livres. Existem outros métodos cirúrgicos que 
envolvem a utilização de laser ou bisturi elétrico que 
efetuam uma remoção eficaz da lesão, no entanto, 
são modalidades de tratamento que aumentam o 
risco de comprometer o diagnóstico microscópico. (9) 
Não está descrito qualquer caso de recorrência ou 
metástases, ou complicações provenientes da biópsia. 
Uma vez obtido o diagnóstico de MO, nenhum trata-
mento adicional é requerido. O MO frequentemente 
regride espontaneamente e não apresenta qualquer 
potencial maligno. (5)

A análise histopatológica de uma lesão suspeita 
de melanoacantoma é crucial para descartar 
malignidade, pois pode ocultar um melanoma oral 
subjacente. Qualquer lesão pigmentada heterogénea 
assimétrica, com bordos irregulares, superfície com 
relevo e crescimento rápido deve ser analisada. (10). 
Por outro lado, o MO é uma condição rara que deve 
ser sempre investigada, uma vez que as pigmenta-
ções orais podem variar desde manifestações locais 
ou estar relacionadas com doenças sistémicas ou 
malignas. (11)
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INTRODUÇÃO
A ressonância magnética nuclear (RMN) utiliza 
campos magnéticos e ondas de rádio para a 
obtenção de imagens computaizadas com grande 
definição. Contudo, estes interagem de desfavora-
velmente com materiais que possuam propriedades 
ferromagnéticas, levando, frequentemente, à 
formação de artefactos que interferem com a inter-
pretação das imagens, aquecimento ou até mesmo 
deslocamento do material, com possíveis consequên-
cias nefastas. 

CASO CLÍNICO
Doente do sexo feminino, com 44 anos, com antece-
dentes de tabagismo e acidente aos 5 anos com arma 
de pressão de ar, com alojamento do projétil de mate-
rial desconhecido na mandíbula à direita.

Seguida por carcinoma pavimento-celular da naso-
faringe, com necessidade de quimio-radio-terapia e 
com indicação de realização de RMN para planea-
mento da radioterapia. 

Confirmou-se imagiologicamente corpo de alta densi-
dade compatível com projétil de chumbo próximo ao 
feixe vásculo-nervoso alveolar inferior.

O chumbo, embora não ferromagnético, pode estar 
contaminado com materiais ferromagnéticos que 
representam uma contra-indicação à realização da 
RMN, optando-se pela sua excisão. Na nova radio-
grafia constatou-se que permaneceram 2 pequenos 
fragmentos no local que não se conseguiram iden-
tificar durante a exploração cirúrgica. Devido a este 
achado, a doente não realizou RMN por indicação 
dos colegas da radioterapia.

CONCLUSÃO
É fundamental mantermo-nos atualizados acerca dos 
problemas de segurança relacionados com a RMN, 
visto que é um exame bastante utilizado e transversal a 
todas as especialidades.

Deve ser feita uma correta avaliação do risco indivi-
dual de cada doente previamente à sua execução, 
já que a maioria dos casos descritos de acidentes 
durante a sua realização, resultaram de falhas no 
seguimento das guidelines de segurança.
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INTRODUÇÃO
Os tumores castanhos são lesões benignas intraós-
seas que ocorrem sobretudo nos ossos longos, pélvis 
e costelas, mas que são raros nos maxilares, com 
menor frequência na maxila do que na mandíbula. 
Desenvolvem-se geralmente em consequência de 
hiperparatiroidismo primário, contudo constata-se um 
aumento de casos associados à sua forma secundária 
e terciária em doentes com insuficiência renal crónica 
(IRC).

DESCRIÇÃO DO CASO 
CLÍNICO
Sexo feminino, 36 anos, com antecedentes de IRC 
por nefropatia hereditária submetida a transplante 
renal. Referenciada por queixas de tumefação vesti-
bular dolorosa da maxila à direita com aumento 
progressivo desde há 6 meses. Analiticamente, 
apresentava elevação da paratormona e cálcio e 
normofosfatémia. Imagiologicamente, tinha duas 
lesões radiotransparentes: uma atingindo o 1º e 2º 
quadrantes estendendo-se ao palato duro, paredes 
do antro maxilar e parede nasal inferior direita; e outra, 
parassinfisária esquerda na mandíbula. O exame 
anátomo-patológico revelou tumor castanho vs granu-
loma/tumor central de células gigantes. Realizou-se 
paratiroidectomia subtotal bilateral com diminuição 
progressiva da dimensão das lesões e cicatrização ao 
longo do primeiro ano após a cirurgia com normali-
zação dos valores analíticos. 

DISCUSSÃO E 
CONCLUSÕES
A incidência de tumores castanhos associados a 
hiperparatiroidismo secundário e terciário tem vindo 
a crescer em virtude do aumento da sobrevida dos 
doentes com IRC. O tumor castanho é histologi-
camente semelhante ao tumor central de células 
gigantes, granuloma de células gigantes e quisto 
aneurismático, pelo que o seu diagnóstico deve 
basear-se também nos achados clínicos, radiográficos 
e analíticos. Encontra-se documentada a regressão/
resolução do tumor após paratiroidectomia, sendo 
considerada a terapia consensual do hiperparatiroi-
dismo primário e secundário.
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INTRODUÇÃO
A queilite actínica (QA) é uma lesão potencialmente 
maligna, que muitas vezes precede o desenvolvimento 
de carcinoma pavimentocelular (CPC)[1-10] e define-se 
como inflamação crónica do vermelhão do lábio[1-4, 9]. 

A lesão resulta de uma exposição excessiva às radia-
ções ultravioleta (UV)[1-5, 8, 10], sendo a radiação UV-B a 
que mais contribui para o seu desenvolvimento[3, 4].

Estão descritos na literatura vários fatores de risco 
associados a esta lesão, nomeadamente: fotótipos 
claros, sexo masculino, idade superior a 50 anos, taba-
gismo, exposição solar prolongada e não utilização 
de agentes protetores[1-4, 7-10]. É por isso natural que seja 
mais prevalente em: países tropicais onde há maior 
exposição solar, trabalhadores agrícolas, trabalha-
dores da construção civil, velejadores e em pessoas 
com atividades laborais ou extracurriculares ao ar livre 

[1-3].

Numa fase inicial manifesta-se por alterações assinto-
máticas como manchas brancas com ou sem eritema, 
descamação e desidratação, sendo a ulceração, 
perda de epitélio[1-5, 9] e da transição entre a pele e o 
vermelhão encontradas em fases mais tardias[2, 3, 5, 8-10]. 
O lábio inferior é tendencialmente mais afetado pela 
sua maior exposição à radiação solar[1-3, 8-10].

Por serem lesões muitas vezes assintomáticas e com 
evolução gradual, são muitas vezes interpretadas 
pelos doentes como sinais de envelhecimento, impos-
sibilitando o diagnóstico precoce e a prevenção de 
CPC[3,9]. É fundamental o papel ativo dos profissionais 
de saúde oral durante as consultas para uma deteção 
antecipada destas lesões[1].

Apesar do diagnóstico clínico, a biópsia está reco-
mendada, sendo obrigatória para lesões eritematosas, 
ulceradas ou descamativas[2,4 9]. Histologicamente 
caracteriza-se por hiperqueratose, atrofia epitelial, 
elastose solar e inflamação[2-4,8], podendo apresentar 
vários graus de displasia ou mesmo áreas de CPC 
associadas[9, 10].

Apesar de estabelecida a relação entre QA e CPC, a 
literatura é controversa no que diz respeito à percen-
tagem de QA que evolui para CPC e no tempo que 
decorre entre os dois eventos[1, 3, 9]. Sabe-se, no entanto, 
que o alcoolismo e o tabagismo são dois fatores asso-
ciados à progressão da QA em CPC[3, 4, 8, 9].

O tratamento recomendado e mais seguro, embora 
mais agressivo, passa pela eliminação de tecido 
afetado, sendo a vermelhectomia o tratamento de 
eleição e que apresenta menores taxas de recidiva[1, 

6-10]. Apesar de apresentar alguma morbilidade e 
pior resultado estético[7,8], esta é a única opção que 
permite a confirmação de margens livres de doença 
e avaliação histopatológica de toda a peça exci-
sada para despiste de transformação displásica ou 
neoplasia subjacente[9, 10].

Outras opções terapêuticas incluem: aplicação tópica 
de 5-fluorouracilo, peeling químico, crioterapia, eletro-
cirurgia[2, 8, 10], laser de dióxido de carbono, laser YAG, 
terapia fotodinâmica[2, 5, 8, 10] ou a combinação de 
várias modalidades[6, 8]. Qualquer uma das opções 
terapêuticas deve ser sempre acompanhada de alte-
rações comportamentais como evicção tabágica em 
doentes fumadores, redução da exposição solar e 
utilização de agentes protetores (batom com protetor 
solar)[1, 7-10].

O seguimento destes doentes é fundamental para 
garantir a deteção precoce em caso de recidiva[4, 7, 10].

Este caso refere-se a uma doente com o diagnóstico 
histológico de QA sintomática submetida a vermelhec-
tomia total do lábio inferior com resolução das queixas 
e sem sinais clínicos de recidiva ou de transformação 
maligna até à data.



DESCRIÇÃO DO CASO 
CLÍNICO
Mulher de 73 anos com antecedentes de hiper-
tensão arterial e arritmia, medicada e controlada, é 
referenciada à Consulta de Cirurgia Oral do Serviço 
de Estomatologia do Hospital de São José – Centro 
Hospitalar Universitário de Lisboa Central por lesão 
ulcerada no lábio inferior com um mês e meio de 
evolução. A doente referia apenas queixas de desidra-
tação e ardor intermitentes.

Observaram-se lesões brancas descamativas, ligei-
ramente ulceradas, não hemorrágicas e indolores à 
palpação dispersas por todo o vermelhão inferior (Fig. 
1). Sem outras lesões observáveis na restante cavidade 
oral. O diagnóstico clínico foi de queilite actínica tendo 
sido feito o ensino de medidas protetoras (evicção 
solar, utilização diária de batom com proteção solar 
50+ e evicção de traumas parafuncionais) e agen-
dada de biópsia incisional do lábio inferior.

Fig. 1: Lesões brancas iniciais do lábio inferior ligeiramente ulceraticas

O resultado histopatológico revelou “queilite actínica, 
sem displasia”. Perante este resultado foi proposta 
vermelhectomia total inferior, para excisão e avaliação 
total da lesão. O resultado histopatológico foi de 
“quelite actínica com atipia de queratinócitos, sem 
displasia”.

O pós-operatório decorreu sem intercorrências, com 
cicatrização completa dos tecidos com queratini-
zação gradual da mucosa observada ao longo das 
consultas subsequentes.

Aos onze meses de pós-operatório a doente encon-
tra-se assintomática e sem sinais clínicos de recidiva 
das lesões (Fig. 2 e Fig. 3), com a garantia histológica 
que só uma biópsia excisional fornece da inexistência 
de transformação displásica ou neoplásica no lábio 
inferior. A doente mantém consultas de seguimento 
periódicas com indicação de manutenção/cumprindo 
de hábitos protetores.

Fig. 2: Pós-operatório (11 meses).

Fig. 2: Pós-operatório (11 meses).

DISCUSSÃO E 
CONCLUSÕES
A QA é uma lesão potencialmente maligna, conhe-
cida como percursora de CPC do lábio[1-10]. Surge por 
uma exposição excessiva à radiação UV que provoca 
uma inflamação crónica do lábio[1-5, 8, 10]. Clinicamente 
manifesta-se por lesões inicialmente assintomáticas 
com alteração da coloração do lábio e mais tarde 
com ulceração e perda de transição entre o verme-
lhão e a pele[1-3, 5, 8-10].

A biópsia está recomendada para diagnóstico defi-
nitivo e avaliação da presença de displasia e/ou 
neoplasia[9, 10].

Uma vez confirmado o diagnóstico há várias opções 
terapêuticas, sendo a vermelhectomia o gold standard 
e que apresenta melhores resultados a longo prazo 
na prevenção de recidiva e avaliação histológica de 
toda a lesão clínica[1, 6-10]. A aplicação tópica de 5-fluo-
rouracilo[2, 8, 10], o laser de dióxido de carbono, laser 
YAG e terapia fotodinâmica[2, 5, 8, 10] são outras opções 
terapêuticas. 

Os doentes diagnosticados com QA devem manter-se 
sob vigilância periódica[4, 7, 10] com hábitos protetores 
nomeadamente evicção da exposição ao sol e apli-
cação de batom com protetor solar[1, 7-10].

No caso apresentado a doente mantém-se livre de 
doença e assintomática até à data.
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INTRODUÇÃO
O sucesso do tratamento endodôntico é diretamente 
condicionado pelo processo de limpeza, desinfeção 
e instrumentação do sistema dos canais radiculares 
(SCR). Uma vez que, a preparação mecânica do SCR só 
alcança os canais principais e devido à sua complexa 
anatomia, aproximadamente 50% das suas paredes 
ficarem sem instrumentação adequada. Assim, existe 
a necessidade de associar à ação das limas, a irri-
gação utilizando substâncias químicas auxiliares, 
que consigam atingir os canais secundários e cola-
terais, para potencializar a desinfeção dos mesmos, 
e aumentar as probabilidades de sucesso da endo-
dontia.  Portanto, estas substâncias, são coadjuvantes 
na preparação mecânica, pois promovem a redução 
e destruição de microrganismos presentes no SCR, 
e auxiliam na remoção da smear layer e dos debris 
dentinários. 

O Hipoclorito de Sódio (NaOCl), é a substância química 
de irrigação e desinfeção canalar mais utilizada, exis-
tindo em soluções de diversas concentrações (0,5%, 
1%, 2,5%%, 4 e 6% de cloro ativo).  É a mais utilizada por 
apresentar alta dissolução tecidual, pH alcalino e ser 
antibacteriana e antimicrobiana.

Menores concentrações (0,5% e 1%) apresentam 
vantagens em relação às mais concentradas no que 
diz respeito à compatibilidade biológica, aos efeitos 
sobre a dentina e à maior estabilidade química, apre-
sentando, igualmente, resultados antimicrobianos 
satisfatórios. Relativamente, às concentrações maiores 
(4 e 6%) observou-se intensa reação inflamatória teci-
dular.  Quando as soluções de NaOCl têm pH ajustado 
para valores mais altos, próximo de 11, apresentam 
boa compatibilidade tecidual. Por isso, devem ser 
selecionadas privilegiadas as soluções de NaOCl de 
concentração baixa e Ph elevado.

A principal desvantagem e limitação da sua utilização, 
prende-se ao facto de ser citotóxico, ao entrar em 
contacto com os tecidos periapicais causa hemólise 
e ulceração, inibição da migração dos neutrófilos e 
danos nas células endoteliais e fibroblastos, que se 
traduz numa inflamação aguda com destruição e 
necrose tecidual. 

O quadro clínico do extravasamento acidental do 
NaOCl para os tecidos desenvolve-se em poucos 
minutos e é variado desde dor intensa, edema dos 
tecidos adjacentes, sensação de queimadura, hemor-
ragia no canal radicular, infeção secundária com 
formação de abcesso e parestesia ao longo do trajeto 
do nervo acometido. A severidade do quadro clínico 
é proporcional à dos danos teciduais, dependendo 
da concentração e do pH da solução, e do tempo de 
exposição.

É desconhecida a verdadeira frequência deste tipo de 
acidente, porque muitos não são relatados, ou não são 
detetados clinicamente, por se tratarem de incidentes 
de pequenas dimensões. 

DESCRIÇÃO DO CASO 
CLÍNICO
Doente do sexo feminino, de 29 anos, raça cauca-
siana, sem história de antecedentes pessoais de relevo 
e de alergias medicamentosas. Recorre ao Serviço de 
Urgência, do Centro Hospitalar Universitário do Porto, 
por quadro com cerca de 6 horas de evolução, de 
sensação de queimadura, dor de grande intensidade 
e edema nos 2/3 inferiores da hemiface esquerda, na 
sequência de um tratamento endodôntico do dente 
2.4, no médico dentista. Sem outras queixas.



Ao exame objetivo a doente apresentava pequeno 
hematoma peri orbitário esquerdo, edema e palpação 
dolorosa com crepitações nos 2/3 da hemiface 
esquerda. Sem outras alterações. 

Na cavidade oral apresentava dente 2.4 com material 
de obturação provisória e com percussão ligeiramente 
dolorosa, vestíbulo eritematoso com ligeiro abaula-
mento e palpação dolorosa desde o dente 2.2 até ao 
dente 2.5, cárie de esmalte em dente 3.6, sem outras 
alterações. (Figuras 1, 2 e 3).

 

Fig. 1. Aspeto extraoral

 

Fig. 2 e 3. Aspeto intraoral

A TC Maxilo-Facial mostrou enfisema subcutâneo e 
infiltração e disseminação do NaOCl nos tecidos peria-
picais com edema dos tecidos adjacentes nos 2/3 
inferiores da hemiface esquerda. (Figuras 4, 5, 6 e 7).

Fig. 4. TC corte coronal

Fig. 5 e 6. TC corte sagital

Fig. 7. TC Corte transversal



Recomendou-se a colocação local de gelo especial-
mente nas próximas 24h, dormir com a cabeceira 
levantada, e a evicção de exercício físico e de 
ambientes quentes. Prescreveu-se: antibioterapia profi-
lática com Amoxicilina + Ácido Clavulânico 875+125 
mg, de 12/12h durante 7 dias; corticoterapia com 
Deflazacorte 30 mg, de 12/12h, durante 3 dias; anal-
gesia com Paracetamol 1000mg, de 8/8h, durante 7 
dias e anti-inflamatório AINES com Ibuprofeno 400mg, 
de 8/8h, durante 6 dias. A doente foi reavaliada nos 
dias seguintes, apresentado uma franca melhoria 
ao 6º dia. Fez-se uma OPG de controlo ao fim de 2 
semanas, momento a partir do qual, ocorreu regressão 
completa do quadro, apresentando-se a doente assin-
tomática, sem edema facial e hematoma periorbitário 
esquerdo. (Figuras 8 e 9).

 

              

 Figs. 8 e 9. Aspeto extraoral após resolução do quadro clínico.

A doente foi reavaliada pelo médico dentista, que 
optou por continuar com o tratamento endodôntico.

DISCUSSÃO E 
CONCLUSÕES
O extravasamento acidental de NaOCl para os tecidos 
periapicais é um acidente pouco frequente, embora 
com gravidade. Poderá dever-se: à determinação 
incorreta do comprimento de trabalho (CT), ao alar-
gamento excessivo do foramen apical, à presença de 
reabsorções externas, ao excesso de pressão durante 
a irrigação, à ocorrência de perfuração lateral ou 
de um falso trajeto. O uso da TC Maxilo-Facial antes 
do procedimento poderá ajudar a identificar alguns 
fatores de risco para evitar estes acidentes, como por 
exemplo, a existência fenestrações ósseas.

Neste caso clínico, a causa do extravasamento 
do NaOCl parece-me dever-se à má execução da 
técnica por parte do médico dentista, nomeadamente 
ao alargamento excessivo do foramen apical e ao 
excesso de pressão durante a irrigação.

O quadro clínico do extravasamento de NaOCl desen-
volve-se em cerca de 15-30 minutos após o contacto 
com os tecidos periapicais e adjacentes, com o 
edema e a dor, a serem o primeiro sinal e sintoma, 
respetivamente.

É um quadro grave, uma vez que o NaOCl é citotó-
xico para os tecidos desencadeando uma resposta 
inflamatória aguda com necrose e destruição teci-
dual, sendo que a severidade dos danos depende do 
tempo de exposição e a concentração da solução 
e da quantidade injetada nos tecidos adjacentes.  
Assim, impõe-se um rápido controlo da reação 
inflamatória, para não se desenvolverem danos irrever-
síveis, que condicionam um mau prognóstico. 

Não existem guidelines que orientem o tratamento 
desta complicação, no entanto está recomendado 
tratamento sintomático de acordo e adequado com 
a severidade do quadro clínico do doente. Deve-se 
começar o tratamento por tranquilizar e informar o 
paciente sobre a causa e a natureza da complicação. 
Deverá irrigar-se imediatamente o SCR com solução 
salina, diluindo o NaOCl. Neste caso não foi possível, 
uma vez que, o acidente já tinha ocorrido há cerca de 
6h e o dente 2.4 apresentava-se obturado com mate-
rial provisório.

O edema dos tecidos pode ser minimizado pelo uso 
de gelo local e com a toma de corticoides sistémicos, 
pelo que se recomendou aplicação de compressas 
frias e Deflazacorte. Poderá associar ainda um anti-
-histamínico, em casos selecionados, para a redução 
mais efetiva do edema.



Para controlo da dor, no imediato, poder-se-á fazer 
a anestesia do nervo referente ao dente afetado, 
com anestésico local. No ambulatório, a dor leve 
a moderada podem ser tratados com analgésicos 
(Paracetamol) ou com anti-inflamatórios AINES 
(Ibuprofeno). Em casos de dor intensa, como no caso 
da doente, a sua associação destas duas classes de 
fármacos é muito eficaz no controlo da dor.

Prescreveu-se um antibiótico oral (Amoxicilina/Ácido 
Clavulânico) de forma profilática durante 7 dias para 
minimizar o risco de uma eventual infeção bacteriana 
secundária. 

A doente foi reavaliada frequentemente para avaliar 
a recuperação (controlo da dor e de eventual infeção 
secundária), tranquilizando-a sobre a duração da 
reação inflamatória.

O tratamento endodôntico a ser finalizado, deverá 
ser só após da remissão completa do quadro clínico 
e eventualmente com a substituição da solução irri-
gação. O digluconato de clorohexidina a 0,2% é uma 
das soluções irrigação possíveis a ser utilizada em 
casos de reação adversa ao NaOCl.

Para a prevenção de futuros acidentes poderão ser 
adotadas as seguintes medidas: acesso adequado ao 
SCR, ter um bom controlo do CT, a irrigação deve ser 
realizada sob pressão constante e de forma passiva 
para eliminar uma ligação com a região periapical, 
colocação  da agulha 1 a 3 mm aquém do CT e com 
calibre menor que o do canal para permitir livre movi-
mento dentro deste, e o eventual uso da irrigação 
ultrassónica passiva.

Conclui-se que, os benefícios da irrigação com NaOCl 
para a terapia endodôntica superam as raras compli-
cações que acontecem devido ao uso dessa solução, 
justificando, assim, o seu uso frequente. Não obstante, 
o Estomatologista deve ter sempre em mente os riscos 
potenciais vinculados ao uso deste irrigante. Para isso, 
devem-se sempre tomar as precauções para evitar tais 
complicações. O resultado acidental da extrusão do 
NaOCl é imprevisível, sem nível definido em termos de 
concentração e de volume que determinam a gravi-
dade dos sintomas do paciente. O reconhecimento 
precoce e o manuseamento imediato e adequado 
dessas complicações pelo Estomatologista, nomea-
damente para atenuar a dor e diminuir o edema são 
essenciais e determinam o prognóstico. A remissão 
completa dos sinais e sintomas deve ser acompa-
nhada por meio de exame clínico e radiográfico.
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INTRODUÇÃO
O granuloma periférico de células gigantes, trata-se 
de uma lesão exofítica reativa, classificada como um 
tumor benigno da mucosa oral.(1)

Este tipo de lesões caracteriza-se por uma proliferação 
excessiva de tecido conjuntivo, pelo que o diagnós-
tico diferencial inclui outras lesões como granuloma 
piogénico, fibroma periférico, hiperplasia fibroepitelial 
e fibroma ossificante periférico.(2) 

De etiologia ainda não totalmente esclarecida, acredi-
ta-se que o estímulo inicial possa ser uma irritação ou 
trauma local contínuo.(3)

Clinicamente apresenta-se como um nódulo firme, 
macio, brilhante, pedunculado ou séssil. A cor pode 
variar de vermelho escuro a roxo ou azul, comunmente 
com superfície ulcerada. Embora tenham geralmente 
menos de 15 mm de diâmetro, por vezes adquirem 
dimensões maiores condicionando hemorragia e 
perda dentária.(2,4) A dor não é uma característica 
comum e o crescimento da lesão é, na maioria dos 
casos, induzido por trauma repetido.

DESCRIÇÃO DO CASO 
CLÍNICO
Doente do género feminino, 72 anos de idade, cauca-
siana, com antecedentes pessoais de hipertensão 
arterial, ansiedade, dislipidémia, hiperuricémia e 
cardiopatia valvular mitro-aórtica, tendo sido subme-
tida a cirurgia de substituição valvular. Medicada 
em ambulatório com lisinopril 10mg/dia, furosemida 
40mg/dia, mexazolam 1g/dia, atorvastatina 20mg/dia, 
alopurinol 300mg/dia e varfarina 5mg/dia.

Foi encaminhada para a Consulta de Estomatologia 
- Cirurgia por lesão mandibular esquerda com cerca 
de seis meses de evolução e aumento dimensional no 
último mês. A doente negava qualquer sintomatologia 
acompanhante, nomeadamente dor, drenagem puru-
lenta ou hemorragia. Negava também tratamentos 
dentários recentes ou uso de prótese dentária.

Ao exame objetivo apresentava uma lesão única, 
em zona edêntula do rebordo alveolar do terceiro 
quadrante, com extensão à região vestibular adja-
cente. Tratava-se de uma lesão plana, com 20 mm de 
maior eixo, de consistência mole, coloração vermelha 
escura com áreas de pigmentação castanha e indolor 
à palpação (Fig. 1).

Figura 1 – Exame objetivo intraoral demonstrando lesão ao nível do 3º quadrante.

Foi realizada ortopantomografia que revelou reab-
sorção óssea côncava na zona subjacente à lesão 
(Fig. 2).



Figura 2 – Ortopantomografia. A vermelho assinala-se zona de reabsorção óssea 
côncava.

A doente foi proposta para biópsia incisional da refe-
rida lesão com ulterior estudo anatomopatológico 
que revelou “lesão constituída por numerosas células 
gigantes do tipo osteoclasto em estroma vasculari-
zado. Sem sinais de malignidade” (Fig. 3).

Figura 3 – Aspeto microscópico da lesão excisada, revelando células gigantes 
multinucleadas do tipo osteoclasto num estroma vascularizado (H&E, 10x).

O passo seguinte da abordagem clínica incluiu a 
exérese total da lesão, com recurso a osteotomia e 
curetagem, sob anestesia local (Fig. 4).

Figura 4 – Peça cirúrgica.

O plano de seguimento centra-se agora na vigilância 
clínica em Consulta de Estomatologia, por um período 
expectável de 5 anos.

DISCUSSÃO E 
CONCLUSÕES
A etiologia e natureza do granuloma periférico de 
células gigantes ainda não se encontra totalmente 
definida. No passado, várias hipóteses foram propostas 
para explicar a origem das células gigantes multinu-
cleadas. Uma das hipóteses postula que se tratam 
de osteoclastos deixados pela reabsorção fisiológica 
dos dentes, uma vez que estas células demonstraram 
possuir recetores para a calcitonina e apresentam a 
capacidade de destruir tecido ósseo in vitro.(3)

Dentro de todos os crescimentos reativos encontrados 
na cavidade oral, a taxa de incidência do granuloma 
periférico de células gigantes varia de 5,1% a 43,6%. 
Sabe-se que esta lesão pode ocorrer em qualquer 
idade, mas é mais frequente entre a quarta e a sexta 
década de vida (40% dos casos).(1) A mandíbula 
é ligeiramente mais acometida do que a maxila, 
sendo a zona dos dentes incisivos e pré-molares a 
mais frequentemente envolvida.(1,2) O envolvimento 
da região molar, como verificado no caso clínico em 
apreço, é raro.(2)

As mulheres são mais afetadas do que os homens (65% 
vs 35%) e, embora o motivo dessa predileção perma-
neça indeterminado, outras lesões com predileção de 
género semelhante têm demonstrado uma influência 
positiva do estrogénio e da progesterona, justificando 
uma possível relação hormonal.

Clinicamente, esta entidade possui características 
que a distinguem de outras lesões mais prevalentes.(4) 
Comparativamente ao granuloma piogénico, a lesão 
mais frequentemente encontrada na cavidade oral, 
de cor vermelha brilhante, o granuloma periférico de 
células gigantes destaca-se por apresentar uma cor 
mais escura, roxo-azulada.(3) Outras características 
incluem o facto de se desenvolver como um nódulo 
firme, mole, pediculado ou séssil e de superfície ulce-
rada.(4) O seu tamanho é variável, habitualmente 
inferior a 20mm, sendo que a maioria das lesões tem 
um tamanho pequeno e são assintomáticas.(2,4) A 
erosão do osso subjacente, como verificada neste 
caso clínico, ocorre em cerca de um terço dos casos.
(5)

Como lesão de tecidos moles que é, o recurso a 
meios complementares de diagnóstico como a 
radiografia pode parecer inapropriado.(1) Contudo, 
justifica-se pelo possível envolvimento ósseo, que 
se apresenta como reabsorção óssea superficial.
(1,5) Ocasionalmente, quando a lesão envolve áreas 



edêntulas, à semelhança do caso clinico apresen-
tado, o osso cortical exibe uma reabsorção côncava 
sob a lesão e, portanto, passível de ser detetada 
com recurso a ortopantomografia ou radiografia 
peri-apical. Por outro lado, quando acomete zonas 
edêntulas, pode ser objetivável um alargamento do 
espaço do ligamento periodontal, geralmente acom-
panhado por mobilidade dos dentes associados. A 
região ou margem da crista alveolar bem como os 
dentes adjacentes podem também exibir reabsorção 
óssea. Sendo esta uma lesão de tipo reativo, a radio-
grafia pode, ainda que ocasionalmente, revelar 
fatores irritantes, como por exemplo a presença de 
cálculo subgengival. Por último, estes exames de 
imagem podem ainda distinguir se a lesão é de 
origem gengival (isto é, periférica) ou de origem óssea 
(central) com subsequente extensão à superfície.(1)

Histologicamente, o granuloma periférico de células 
gigantes é caracterizado por uma proliferação não 
encapsulada de células mononucleares poligonais 
fusiformes e células gigantes multinucleadas do tipo 
osteoclasto, sobre um fundo vascular.(1,2,3,5) O epitélio 
superficial da lesão é hiperplásico, independente-
mente de ocorrer ou não ulceração na linha de base. 
É também possível observar pigmentos de hemosside-
rina no estroma da maioria das lesões e muitas células 
gigantes são observadas em associação e até mesmo 
no lúmen dos vasos sanguíneos.(1)

Quanto ao tratamento do granuloma periférico de 
células gigantes, este compreende uma resseção 
cirúrgica com eliminação de toda a base da lesão.(1,2,4)

Embora a sua relação com um agente causal ainda 
não esteja claramente definida, fatores irritantes locais, 
como tabaco, trauma repetido e contacto com corpos 
estranhos (por exemplo material protésico), devem ser 
evitados.(1,2) 

A taxa de recorrência é muito variável de acordo com 
os estudos (de 5,0% a 70,6%), sendo a média cerca de 
9,9%.(1,5) A curetagem e/ou osteotomia periférica após 
a excisão da lesão parecem ter um efeito benéfico 
na diminuição das recidivas.(4,5) Isto é explicado pela 
invasão óssea, especialmente quando há erosão 
subjacente visível, sendo que restos da lesão podem 
ser deixados por remover. Assim, a exérese da lesão 
associada a uma abordagem adicional (curetagem 
ou osteotomia) deve ser a primeira linha de trata-
mento.(5)
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INTRODUÇÃO
Os quistos dentígeros são definidos como lesões com 
origem na separação do folículo da coroa dentária 
de um dente não erupcionado1. Os caninos maxilares 
permanentes e os terceiros molares são os dentes mais 
frequentemente envolvidos na formação dos quistos 
dentígeros visto que estão muitas vezes associados a 
falhas eruptivas2.

Constituem o segundo quisto mais comum dos maxi-
lares, correspondendo a cerca de 20% dos quistos de 
origem odontogénica. Apesar da maioria dos quistos 
dentígeros serem considerados quistos de desen-
volvimento com origem nos dentes permanentes 
impactados, uma minoria tem etiologia inflamatória1.

Os quistos dentígeros de pequenas dimensões são 
normalmente assintomáticos, exceto quando há infla-
mação associada, e são usualmente detetados nos 
exames radiológicos quando há atrasos na erupção 
ou como achados incidentais. No entanto, podem 
facilmente tornar-se lesões indolores de grandes 
dimensões e condicionar assimetria facial3.

Os aspetos radiográficos não são únicos, pelo que 
entidades como o ameloblastoma unilocular e o tumor 
queratoquístico devem ser consideradas aquando do 
diagnóstico diferencial.

O tratamento dos quistos dentígeros consiste na 
extração do dente associado e curetagem ou 
enucleação da lesão. A recidiva ou recorrência destas 
lesões é rara3.

DESCRIÇÃO DO CASO 
CLÍNICO
Doente de 5 anos, sexo masculino, apresentou-se na 
consulta de Estomatologia devido a tumefação indolor 
no 3º quadrante que condicionava assimetria facial 
ligeira.

Ao exame objetivo foi possível observar assimetria 
facial, devido a aumento ligeiro de volume do corpo 
da mandíbula à esquerda. O exame intraoral permitiu 
determinar a presença de dentição mista e um abau-
lamento da cortical óssea externa no 3º quadrante na 
região dos dentes 75 e 36. 

Realizou-se ortopantomografia que revelou lesão 
radiolucente de aspeto unilocular no 3º quadrante, na 
região de 75 com extensão a distal de dente 36, envol-
vendo aparentemente o dente 35 incluso (figura 1).

Figura 1 - Ortopantomografia no pré-operatório: lesão radiolucente no 3º 
quadrante, envolvendo a região de dente 75 com extensão a distal de 36, com 
aparente envolvimento de 35.

A tomografia computadorizada maxilofacial (TC maxi-
lofacial) confirmou área hipodensa no 3º quadrante 
com aparente formação quística, na região molar 
com crescimento excêntrico às peças dentárias e 
condicionando moldagem da cortical vestibular, apre-
sentando cerca de 3 cm de diâmetro ântero-posterior, 
2 cm de diâmetro crânio-caudal e 2 cm de diâmetro 
no plano transverso. Apesar de aparentemente estar 
em proximidade com a peça dentária pré-molar defi-
nitiva inclusa (provável dente 35) era independente 
do saco pericoronário do mesmo, não sugerindo 
assim tratar-se de quisto dentígero. Condicionava 
moldagem das raízes do molar decíduo adjacente e 
projetava-se externamente a dente 36. Os artefactos 
não permitiram avaliar o conteúdo do quisto nem a 
relação clara da lesão com canal alveolar inferior que 
se encontrava infrajacente (figura 2).



Figura 2 - TC maxilofacial  e sequência de reconstrução em 3D.

Quisto dentígero, tumor queratoquístico ou ameloblas-
toma unilocular foram  os diagnósticos diferenciais 
considerados.

O doente foi proposto para cirurgia sob anestesia 
geral para biópsia excisional da lesão. Durante o ato 
cirúrgico foi demonstrável que a lesão tinha epitélio 
elástico e não friável, sem presença de tecido quera-
tinizado, sugerindo fortemente o diagnóstico de 
quisto dentígero e em tempo transcirúrgico decidiu-se 
preservar os dentes associados, incluindo dente 35 
incluso (figura 3). O doente foi medicado para o domi-
cílio com antibiótico, analgésico e anti-inflamatório 
não esteróide.

Figura 3 - A. Em tempo transcirúrgico, loca cirúrgica no 3º quadrante após biópsia 
excisional da lesão. B. Lesão excisionada para análise histopatológica e sua 
dimensão relativa.

A amostra foi submetida a análise histopatológica o 
que permitiu o diagnóstico de quisto dentígero. 

Na consulta de seguimento no 1º mês pós-operatório, 
o doente apresentava uma boa evolução cicatri-
cial da ferida pós-operatória, ainda que com ligeiro 
edema da mucosa envolvente a condicionar ténue 
assimetria facial. Não apresentava queixas álgidas 
associadas.

Aos 6 meses, o doente encontrava-se assintomático. 
Ao exame objetivo não era visível qualquer abaula-
mento da cortical óssea. Na ortopantomografia foi 
possível verificar preenchimento ósseo da loca cirúr-
gica e manutenção das peças dentárias na posição 
e no estadio eruptivo adequadas à idade do doente 
(figura 4).

Figura 4 - Ortopantomografia no pós-operatório: loca cirúrgica com preenchi-
mento ósseo.

DISCUSSÃO E 
CONCLUSÕES
Os quistos dentígeros de grandes dimensões são 
incomuns e as suas características radiográficas 
podem assemelhar-se a outras entidades, como os 
quistos odontogénicos queratoquísticos ou mesmo os 
ameloblastomas2.

Neste caso os exames radiográficos, ainda que úteis 
na procura do diagnóstico, não se revelaram conclu-
sivos por si só, afastando mesmo a principal hipótese 
de diagnóstico por nós formulada - quisto dentígero. 

Devido à idade do doente, às hipóteses de diagnóstico 
consideradas e aos diferentes planos de tratamento 
a serem instituídos para cada tipo de lesão, optou-se 
pela não realização de biópsia incisional de forma 
a evitar múltiplos procedimentos cirúrgicos numa 
criança. A cirurgia eleita foi a biópsia excisional da 
lesão, ponderando-se contudo uma possível reintere-
venção para alargamento de margens, caso a análise 
histopatológica revelasse lesão de carácter maligno.

Durante a cirurgia, perante as características benignas 
da lesão, que sugeriam provável quisto dentígero, 
procedeu-se à biópsia excisional da lesão preser--
vando os dentes associados.

Este caso apresentado permite avaliar não só a impors-
tância da análise clínica e radiográfica na definição 
de um plano de tratamento para o doente, como 
também das características da lesão em tempo 
intra-operatório2.

De facto, estas mesmas características devem ser 
descritas ao patologista, contribuindo desta forma 
para a obtenção de um diagnóstico correto e conse -
quentemente, do melhor plano de tratamento para o 
doente2.

O prognóstico deste tipo de lesões é muito favorável, 
sendo a recidiva rara após enucleação das mesma1,4.
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INTRODUÇÃO
A Displasia Cleidocraniana (DCC) ou doença de 
Marie-Sainton corresponde a uma patologia esque-
lética que ocorre por transmissão autossómica 
dominante ou por neomutação1, apresenta uma 
prevalência de 1/1.000.000 indivíduos e não tem predi-
leção por género ou grupo étnico.2-3 A mutação ocorre 
no gene RUNX2 (Runt-Related Trancription Factor 2), 
localizado no cromossoma  6p21.2 Este gene atua como 
regulador do desenvolvimento ósseo e possui um 
papel crucial na odontogénese – nomeadamente na 
morfogénese e histodiferenciação do órgão epitelial 
do esmalte, inibindo a formação de supranumerá-
rios.3 Clinicamente, a DCC apresenta-se como uma 
displasia óssea generalizada, de expressão variável, 
e lesa principalmente estruturas sujeitas a ossificação 
intramembranosa como clavícula, ossos do crânio e 
da face, e dentes.2 Assim, engloba anomalias como 
aplasia ou hipoplasia uni ou bilateral das clavículas, 
estatura reduzida, ausência de ossificação das suturas 
ou fontanelas cranianas, aparência braquicefálica, 
hipoplasia do terço médio da face, genu valgum e pé 
plano, entre tantos outros.3-7 Ao nível da cavidade oral, 
pode manifestar-se como mal oclusão, palato ogival, 
hipoplasia do esmalte, hiperdontia por presença de 
múltiplos dentes supranumerários, atraso na erupção e 
esfoliação da dentição decídua, e atraso ou ausência 
na erupção da dentição definitiva.3-5 

O diagnóstico de displasia cleidocraniana é essencial-
mente clínico-radiológico, mas apenas dado como 
definitivo após a realização de estudo genético.6-11 Este 
torna-se desafiante em casos ligeiros ou com escassas 
manifestações clínicas, nos quais é imprescindível o 
estudo molecular do gene RUNX2.7-11  

A presença de afeção clavicular aliada a anomalias 
do desenvolvimento dentário e à patência das suturas 
cranianas é fortemente indicativo de DCC, podendo, 
no entanto, estar presentes noutros síndromes gené-
ticos.7 Como diagnósticos diferenciais devem figurar: 
osteogénese imperfeita, picnodisostose, hipotiroidismo 
congénito, hipofosfatásia, síndrome de Yunis-Varon, 
síndrome de Gardner e síndrome de Hallerman-
Streiff, síndrome de Rubinstein-Taybi, Displasia 
Mandibulo-Acral.7-9 

Na radiografia panorâmica podem ser obser-
váveis dentes inclusos, dentes supranumerários, 
trabeculação grosseira da mandíbula com ramos 
mandibulares estreitos e processos coronóides finos. 
10  Não existe tratamento específico para esta pato-
logia.1-5 Pela pluralidade de apresentações clínicas, 
o tratamento é direcionado aos sintomas do doente e 
requer uma abordagem multidisciplinar, cujo objetivo 
passará por melhorar a saúde do indivíduo aos níveis 
funcional e estético.1-7

DESCRIÇÃO DO CASO 
CLÍNICO
Menino de 8 anos, seguido no polo Pediátrico do 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra por 
Displasia Cleidocraniana é enviado à consulta de 
Estomatologia Pediátrica por atraso na erupção 
dentária.

Apresentava como antecedentes pessoais relevantes: 
mãe G1P2 (foi o primeiro gémeo a nascer de uma 
gravidez gemelar de 36 semanas), parto de cesariana, 
peso ao nascimento de 2980 g; marcha aos 16 meses, 
comparativamente à irmã que começou aos 9 meses; 
história pessoal de encerramento da fontanela anterior 
tardio. 



Os pais notaram alterações no desenvolvimento 
esquelético numa fase muito precoce, aos 9 meses, 
e recorreram a uma consulta de Neurocirurgia por 
“achatamento parieto-occipital esquerdo” que 
concluiu tratar-se de plagiocefalia postural posterior, 
tendo o menino melhorado gradualmente sem neces-
sidade de tratamento.  

Apesar de ter iniciado a marcha aos 16 meses, sempre 
suscitou especial preocupação pelo facto de deam-
bular com dor ao nível da região nadegueira bilateral, 
sendo várias vezes necessária a ajuda dos pais para 
caminhar pequenas distâncias.

A sua baixa estatura associada a macrocrania relativa 
e a alterações esqueléticas cada vez mais debilitantes, 
como luxações do cotovelo espontâneas e marcha 
cada vez mais extenuante, motivaram o acompa-
nhamento em consulta de Genética que colocou a 
hipótese de Displasia Cleidocraniana. O pai referiu 
passado pessoal de encerramento tardio da fontanela 
anterior, pelo que foi elaborado um estudo molecular 
com recolha de amostra genética do pai e do filho. 
O estudo molecular do menino confirmou a suspeita 
clinico-radiológica de Displasia Cleidocraniana 
(identificada mutação no gene RUNX2), não tendo 
sido detetadas alterações genéticas paternas. Após 
aconselhamento genético, foi encaminhado para as 
consultas de Ortopedia e de Estomatologia.      

Em consulta de Ortopedia, aos 6 anos, observou-se 
limitação da abdução das coxas, marcha difícil e 
anteversão dos membros inferiores. Após realização de 
estudo radiográfico, o menino foi diagnosticado com 
coxa vara bilateral com défice de ossificação no colo 
femoral (figuras 1 e 2), tendo sido submetido a osteo-
tomia de valgização bilateral 2 meses depois (figura 3). 

Figura 1 – Radiografia da bacia em adução e rotação interna com evidência de 
coxa vara bilateral com défice de ossificação no colo femoral

Figura 2 – Tomografia Computorizada da bacia com confirmação de coxa vara 
bilateral com défice de ossificação no colo femoral

 Figura 3 – Radiografia da bacia após osteotomia de valgização bilateral

Mais ainda, após realização de estudo radiográfico, 
foi observável hipoplasia clavicular bilateral (figuras 4 
e 5). 

Figura 4 – Radiografia do ombro esquerdo revelando hipoplasia clavicular 
esquerda 



Figura 5 – Radiografia do ombro direito revelando hipoplasia clavicular direita

Já em consulta de Estomatologia observou-se ao 
exame objetivo um menino com bom estado geral, 
idade aparente correspondente à idade real e, peso e 
estatura no percentil 5,  com macrocefalia relativa no 
percentil 50 e proeminência da bossa frontal (figura 6). 

Figura 6 – Macrocrania com proeminência frontal acentuada 

O exame intraoral revelou uma boa higiene oral, sem 
cáries e com atraso na erupção dentária. A radio-
grafia panorâmica e o dental scan detetaram três 
dentes supranumerários no maxilar - bloco incisivo, e 
dois dentes supranumerários mandibulares ao nível de 
3.3 (figura 7 e 8). 

Figura 7 – Ortopantomografia pré-cirúrgico com evidência de dentes 
supranumerários

Figura 8 – Dental Scan pré-operatória 

A extração dos dentes supranumerários foi realizada 
sob anestesia geral. O procedimento ocorreu sem 
intercorrências (figura 9). 

  Figura 9 – Ortopantomografia pós-operatória 

À data, mantém-se em vigilância pelo atraso da 
erupção da dentição definitiva e iniciou tratamento 
ortodôntico (figuras 10, 11 e 12).  

Figura 10 – Atraso na esfoliação da dentição decídua e da erupção da dentição 
da dentição definitiva 



Figura 11 – Vista superior 

Figura 12 – Vista inferior 

DISCUSSÃO E 
CONCLUSÕES
A expressão fenotípica da DCC difere em função da 
penetrância, podendo ocorrer variações entre famílias 
e entre elementos da mesma família.1-5 As caracte-
rísticas clínicas podem ir desde anomalias ligeiras, 
restringidas unicamente a alterações do desenvolvi-
mento dentário associado a alterações claviculares, 
até alterações francas com ocorrência de displasia 
esquelética generalizada, osteoporose e, em casos 
extremos, seringomielia.7-11 A pedra de toque desta 
patologia aparenta ser o consensual aparecimento 
de anomalias dentárias e de hipoplasia clavicular 
(mesmo em casos mais leves).8-11 As anomalias dentá-
rias constituem, ora, uma das principais causas de 
morbilidade em doentes com DCC, com enfoque em 
casos de retenção da dentição decídua, presença de 
múltiplos dentes supranumerários e de ausência de 
erupção da dentição permanente.4,6-12 A hiperdontia 
provoca tanto inclusões dentárias, atraso na erupção 
dentária, como também apinhamento dentário e mal 
oclusão, comprometendo as funções de articulação 
e mastigação e a estética, com impacto negativo 
na qualidade de vida e bem-estar.11 Assim, com 
frequência, dentro da mutiplicidade de anomalias 
que constituem esta síndrome, são as alterações do 
desenvolvimento dentário que motivam a procura dos 
cuidados de saúde. Isto posto, importa frisar o papel 
significativo que a Estomatologia pode desempenhar 

na abordagem e tratamento destes doentes e, ainda, 
do seu potencial como especialidade precursora no 
diagnóstico de patologias genéticas com repercussão 
craniofacial e intraoral.  

Tendo como etiologia uma herança autossómica 
dominante, há 50% de possibilidade de transmissão 
para a descendência em caso de um dos progenitores 
ser portador da mutação, revelando-se importante a 
incorporação da realização de testes genéticos no 
diagnóstico pré-natal, de forma a identificar precoce-
mente casos de DCC.11
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INTRODUÇÃO
O Quisto Odontogénico Calcificante (QOC) é também 
conhecido como Tumor Odontogénico Quístico 
Calcificante (TOQC) ou Tumor de Gorlin. Este último em 
consideração a Gorlin et al.(1), quem  alegadamente, 
contemplando a sua semelhança com o epitelioma 
calcificante cutâneo de Malherbe (pilomatrixoma), 
descreveu esta entidade pela primeira vez em 1962. 
Alguns autores contestam esta premissa ao afirmar que 
esta lesão terá sido descrita três décadas antes, quase 
concomitantemente, na Rússia, Estados Unidos da 
America e Japão(2).

O QOC é uma lesão quística simples, benigna, deli-
neada por epitélio tipo ameloblástico, que contém 
acumulações focais de células fantasma ou mumifi-
cadas(3,4) - células epiteliais alteradas com perda de 
núcleo e preservação do seu contorno básico celular(3). 
Logo, inclui-se no grupo de Lesões de Células Fantasma 
da maxila e mandíbula, em conjunto com o Tumor 
Dentinogénico de Células Fantasma e o Carcinoma 
Odontogénico de Células Fantasma(4,5).

A diversidade de termos clínicos associados a esta 
lesão traduz o desentendimento e discussão que 
envolve a terminologia e classificação do QOC(4,5). 
Esta tem origem na sua dualidade entre lesão quís-
tica e neoplasia. Inicialmente, em 1992, as Lesões de 
Células Fantasma foram classificadas, pela OMS, em 
tumores odontogénicos e quistos. Nesta o QOC repre-
sentaria a vertente quística e o Tumor Dentinogénico 
de Células Fantasma a vertente sólida neoplásica, 
com potencial infiltrativo e de crescimento. Em 2005 a 
OMS debruçou-se sobre este dilema, considerando 
ambas neoplásicas, surgindo assim o termo Tumor 
Odontogénico Quístico Calcificante, para formas 
quísticas neoplásicas(5). Contudo, estes foram recen-
temente atualizados em 2017(4),  com base no seu 

comportamento clinico-patologico, regressando a 
vertente quística ao panorama de quisto de desen-
volvimento, não-neoplásico, com origem na lâmina 
dentária, denominando-se novamente QOC.

O QOC trata-se de uma lesão rara, representando <1% 
de todos os quistos odontogénicos(4,6). Ocorre numa 
faixa etária abrangente, com idade média próxima 
dos 30 anos de idade. A literatura não demonstra 
predileção por género(1-6). Pode ter uma apresentação 
intraóssea (central) ou extraóssea (periférica). Quando 
intraóssea surge como uma lesão unilocular osteolí-
tica, traduzindo-se radiologicamente como uma lesão 
radiotransparente de limites bem definidos. Pode ainda 
possuir calcificações centrais que simulam aspecto 
em “sal e pimenta” ou estar associado a reabsorção 
radicular adjacente. A sua apresentação clinica 
mais frequente consiste num simples abaulamento 
mucoso indolor, de crescimento lento, na maxila ou 
mandíbula(6). Surge também, frequentemente asso-
ciados outras lesões como odontoma ou a dente não 
erupcionado(4,6). 

A enucleação da lesão é o tratamento de escolha, com 
uma taxa de recorrência inferior a 5%(4,6).

DESCRIÇÃO DO CASO 
CLÍNICO
Homem de 74 anos seguido em Consulta externa 
de Estomatologia no Centro Hospitalar de Coimbra, 
apresenta-se com queixa de tumefacção indolor no 
bloco incisivo-canino do 3º quadrante, com 2 meses 
de evolução e noção de aumento de volume recente. 
Ao exame objectivo é palpável um pequeno abaula-
mento na transição entre gengiva aderente e mucosa 
vestibular, entre os dentes 33 e 34, com aproximada-
mente 0.5 cm de maior diâmetro, duro-elástico, bordo 



lisos, não aderente a planos profundos. Os dentes 
adjacentes à lesão não apresentam mobilidade, 
sinais inflamatórios ou alterações periodontais. 
Ortopantomografia sem tradução radiográfica da 
lesão (Figura 1). 

Figura 1: Biópsia excisional de lesão na mucosa aderente entre dente 33 e 34, reve-
lando lesão ovalada, séssil, infracentrimética de aspecto amarelo-esbranquiçado. 

Sob anestesia local, procedeu-se a biópsia exci-
sional da lesão (Figura 2), sem intercorrências. Lesão 
macroscopicamente ovalada, séssil, com dimensões 
0.5x0.5cm, duro-elástica, cor amarelo-esbranquiçada, 
aparentemente homogénea.

Figura 2: Radiografia panorâmica da mandíbula e maxila não revela nenhuma 
alteração na região entre o dente 33 e 34.

Avaliação anatomo-patológica revelou lesão quística 
revestida por epitélio do tipo ameloblástico, com pali-
çada das células basais, sem atipia, com áreas de 
calcificação, envolvendo material hialino e amorfo, 

amiloide-like, e células fantasma (Figura 3A, 3B e 3C), 
compatível com Quisto Odontogénico Calcificante 
Periférico. Foi reavaliado após um período de 6 meses 
sem sinais de recorrência.

Figura 3A – (HE;100x) Epitélio do tipo ameloblástico com paliçada das células 
basais envolvendo material hialino e amorfo.

Figura 3B – (HE; 200x) Presença de células mumificadas.

Figura 3C – (HE; 200x) As células mumificadas podem originar calcificações 
distróficas.



DISCUSSÃO E 
CONCLUSÕES
O QOC é uma entidade rara, de patogénese incerta, 
não possuindo características clínicas e radiológicas 
patognomónicas, pelo que o seu diagnóstico é exclu-
sivamente anatomo-patológico.

QOC periférico é extremamente raro quando compa-
rado com a sua vertente central, correspondendo a 
menos de 10% de todos os QOC(4,6). Chrcanovic and 
Gomez(7), numa revisão sistemática, encontraram 
apenas 46 casos descritos, previamente a 2016. Nestes 
a mandíbula é considerada a sua localização prefe-
rencial, com predominância no bloco incisivo-canino. 
Cerca de 50% dos casos localizavam-se no bloco ante-
rior da mandíbula, assim como o caso apresentado 
neste trabalho. 

Estudos recentes sugerem ainda uma forte prevalência 
bimodal do QOC periférico, com pico na 2ª década e 
da 6ª a 8ª década de vida(7,8). 

A grande maioria de QOC periféricos relatados 
desenvolvem-se como nódulos ou tumefacções 
bem-delimitadas, indolores, na gengiva ou mucosa 
vestibular(4-9).  Os seus diagnósticos diferenciais mais 
comuns são o fibroma ou a hiperplasia gengival. No 
entanto, outros podem ser considerados como o quisto 
gengival ou o ameloblastoma periférico. 

Está descrito que o QOC periférico pode causar 
erosão do osso alveolar subjacente(7,9), o que não se 
verificou neste caso clínico, justificando a ausência 
de tradução radiográfica da lesão. Histologicamente 
o QOC periférico e central partilham as mesmas 
características.

Embora possa apresentar um crescimento contínuo, 
em consequência do seu comportamento neoplásico, 
a excisão cirúrgica conservadora é o tratamento de 
eleição para o QOC periférico. A sua recorrência é 
rara, contudo uma vigilância radiográfica periódica é 
recomendada(4-9). 

Apesar do seu prognóstico favorável, o carácter 
incomum destas lesões impele-nos a manter uma 
reavaliação regular deste doente para monitorização 
e registo futuro.

Destaco, por fim, o papel de uma avaliação anato-
mo-patológica experiente na diferenciação e 
identificação destas lesões quísticas com padrões de 
crescimento e recorrência divergentes. 
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INTRODUÇÃO
A fibromatose gengival caracteriza-se por um aumento 
gengival lento e progressivo, causado por um cresci-
mento do tecido conjuntivo fibroso da gengiva.1

Descrita pela primeira vez por Gross em 1856,  é consi-
derada uma doença rara, na qual mulheres e homens 
são igualmente afetados e com uma frequência de 
1:175.000 indivíduos. Existem vários tipos de fibromatose 
gengival: medicamentosa, idiopática, inflamatória, 
hereditária. 1,6

A fibromatose gengival pode apresentar-se de forma 
isolada, em associação a outras doenças sistémicas 
ou combinada com alguns síndromes raros como o 
síndrome de Zimmerman-Laband (aparência facial 
grosseira e ausência ou hipoplasia das unhas ou 
falanges terminais das mãos e dos pés ), síndrome 
de Murray-Puretic-Drescher (múltiplos tumores hialinos 
dentários), síndrome de Rutherford (distrofia da 
córnea), Síndrome de Cowden (hamartomas múlti-
plos) e síndrome de Cross (hipopigmetação cutânea e 
ocular com atetose).1,2

Clinicamente manifesta-se por um aumento gengival 
firme, indolor, não hemorrágico, de coloração rosada 
e pontilhado superficial característico que pode 
recobrir parcial ou totalmente a coroa dentária. Este 
aumento pode ser generalizado, envolvendo todos 
os dentes de ambas as arcadas, ou parcial, envol-
vendo somente uma arcada ou porções desta. As 
localizações mais frequentes são a superfície pala-
tina da tuberosidade maxilar e a superfície lingual da 
mandíbula.

A gravidade é variável, podendo traduzir-se num 
defeito estético, até deformidades no contorno 
do palato, mau posicionamento dos dentes, hali-
tose, comprometimento da fonação, deglutição e 

mastigação, prolongamento e retenção da dentição 
decídua, atraso na erupção, mordidas invertidas e 
abertas, lábios proeminentes e  incompetência labial. 
3,4,5 

Existem várias formas de tratamento desde o conser-
vador até a excisão cirúrgica, dependendo da sua 
gravidade. 

Em casos mais leves, o tratamento conservador é 
o mais utilizado, que representa uma combinação 
da excisão cirúrgica do excesso de tecido gengival, 
com um rigoroso controlo de higiene oral. Nos casos 
severos, além da excisão cirúrgica, a extração sele-
tiva dos dentes envolvidos na lesão, pois nestes casos 
os dentes normalmente estão associados a cáries 
extensas e doença periodontal.6 Outros métodos de 
remoção de grandes quantidades de tecido gengival 
também têm sido utilizados, tais como laser de dióxido 
de carbono e o eletrocautério.4

A necessidade de tratamento varia de acordo com a 
gravidade. Quando o aumento de volume é mínimo, 
preconiza-se reforço das medidas de higiene oral, 
tratamento periodontal orientado ao doente. Nos 
casos mais graves o tratamento consiste em excisão 
cirúrgica do excesso tecidular muitas vezes numa 
série de gengivectomias, extração seletiva dos dentes 
envolvidos na lesão e medidas de higiene oral.7,8,9

DESCRIÇÃO DO CASO 
CLÍNICO
Doente de sexo feminino, de 62 anos de idade, 
recorreu ao Serviço de Urgência de Estomatologia 
do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 
por aumento do volume gengival envolvendo o 1º 
quadrante com cerca de 8 meses de evolução. 

Antecedentes patológicos e familiares irrelevantes.



No exame clínico extraoral não apresentou alterações 
ou assimetrias faciais. 

O exame intraoral revelou aumento de volume 
gengival na mucosa alveolar vestibular e palatina do 
1º quadrante, textura predominantemente rugosa, de 
coloração rosada e consistência fibrosa. Desdentada 
total na arcada superior e desdentada parcial na 
arcada inferior, portadora de prótese total superior e 
prótese parcial inferior em acrílico. 

O tratamento instituído foi a excisão cirúrgica da 
massa fibrosa. Realizou-se a incisão na base do pedí-
culo, visando preservar a gengiva queratinizada e 
profundidade de vestíbulo.

O material foi enviado para estudo anatomo-
patológico, o que revelou a presença de tecido 
conjuntivo fibroso denso, recoberto por epitélio 
hiperplásico íntegro, confirmando o diagnóstico 
de Fibromatose Gengival. Devido ao exame clínico 
intraoral e à ausência de antecedentes familiares 
com características clínicas semelhantes, a principal 
hipótese de diagnóstico foi de Fibromatose Gengival 
Idiopática.

O pós-operatório cirúrgico foi satisfatório, apre-
sentou boa cicatrização e melhora considerável da 
aparência da doente.

Figura 1. Fibromatose gingival do 1º quadrante

Figura 2. Fibromatose gingival do 1º quadrante

Figura 3. Excisão cirurgica da massa fibrosa

Figura 4. Excisão cirurgica da massa fibrosa



Figura 5. Mucosa alveolar vestibular e palatina do 1º quadrante após excisão 
cirurgica

Figura 6. No 12 dia pós-operatório

Figura 7. No 12 dia pós-operatório

DISCUSSÃO E 
CONCLUSÕES
Fibromatose Gengival é descrita como uma condição 
da cavidade oral rara, clinicamente manifesta-se por 
um crescimento lento, progressivo, difuso e benigno 
dos tecidos gengivais, com alta heterogeneidade 
clínica e etiológica. 

Em função da severidade de cada caso, pode acar-
retar transtornos funcionais e estéticos significativos, 
sobretudo relacionado à dificuldade de higienização, 
fala e deglutição, devido à formação de grandes 
massas tecidulares na gengiva. 

A necessidade de tratamento varia de acordo com a 
gravidade, desde o conservador  até a excisão cirúr-
gica, dependendo da sua gravidade. 

O diagnóstico correto baseia-se, essencialmente, na 
história clinica, no exame objetivo do doente, e no 
estudo anatomopatológico.

REFERÊNCIAS
1. Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquot JE. Patologia Oral &amp; 
Maxilofacial. Trad. 3ª Ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, 165p. 
2. Martelli-Jr, H.; Bolzani, G.; Graner, E.; Bozzo, L.; Coletta, R. D. Microscopic and proliferative 
comparison of gingival fibroblasts from patients with normal gingiva and with hereditary 
gingival fibromatosis. Pesq Odont Bras, v. 14, n. 2, p. 123-129, abr./jun. 2000.
3. Coletta RD, Graner E. Hereditary gingival fibromatosis: A systematic 
review. Rev J Periodontol. 2006 May; 77(5): 753-64. 
4. Santos-Neto PE, Santos LAN, Coletta RD, Laranjeira AL, Santos CCO, Bonan PR, 
Martelli-Júnior H. Imaging evalution of the gingival fibromatosis and dental abnor-
malities syndrome. Dentomaxillofacial Radiology. 2011; 40: 236-43.
5. Martendal JS. Fibromatose gengival hereditária [monografia]. Porto 
Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2011.
6. Moreira ST; Almeida AB, Souza LF, Medeiros MF, Cruz Perezs DE. Extensive Idiopathic Gingival Fibromatosis: 
A Case Report. Rev. cir. traumatol. buco-maxilo-fac. vol.16 no.4 Camaragibe Out./Dez. 2016.
7. DeAngelo S, Murphy J, Claman L, Kalmar J, Leblebicioglu B. Hereditary gingival fibromatosis--a 
review. Compend Contin Educ Dent. [Review]. 2007 Mar;28(3):138-43; quiz 44, 52.
8. Dhadse PV, Yeltiwar RK, Pandilwar PK, Gosavi SR. Hereditary gingival fibroma-
tosis. Rev J Indian Soc Periodontol. 2012 Oct-Dec; 16(4): 606-9.
9. Woods M, Reichart P.A. Surgical Management of Nonmalignant Lesions 
of the Mouth. Maxillofacial Surgery (Third Edition), 2017.



STOMATOLOGY 
AND MAXILLOFACIAL SURGERY: 

THE EVOLUTION OF ONE-DAY SURGERY IN A 
TERTIARY CENTER

Ana T.Carapenha1, Fernando Milheiro1, Manuel P.Guedes1, Nuno Durão1, Carina P.Gonçalves1, Francisca Lopes1, Daniela Rôlo1, Rui Moreira2

1Interno de Formação Especializada em Estomatologia | Centro Hospitalar e Universitário do Porto
2Assistente Hospitalar Graduado, Serviço de Cirurgia Maxilofacial e Estomatologia | Centro Hospitalar e Universitário do Porto

Contacto do autor: ana.c.teresa@gmail.com

INTRODUCTION
In the past years, the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) has stated 
that the number of surgical procedures carried out on 
a same-day basis has markedly increased across its 
members, including Portugal.

Although cataract surgery and tonsillectomy provide 
excellent examples of high volume surgeries in this 
context, medical specialties like Stomatology and 
Maxillofacial Surgery have substantially increased their 
ambulatory procedures in the past few years in our 
country.

The aim of this study is to provide a comprehensive 
statistical analysis of the number and type of surgical 
procedures performed by the Stomatology and 
Maxillofacial Surgery Department of a tertiary referral 
center in Northern Portugal from January 2016 to 
December 2018.

METHODS
We conducted a retrospective analysis of data 
properly collected from a tertiary hospital, focusing 
on the surgical procedures performed in the areas of 
Stomatology and Maxillofacial Surgery from January 
2016 to December 2018 to determine: 1) population 
description and demographics, 2) patient diagnosis or 
pathology, 3) number and type of surgeries performed 
over the years. Inclusion and exclusion criteria were 
defined. We also assessed the most frequent post-
-operative complications by reviewing follow-up 
appointments or subsequent ER visits.

RESULTS
A total of 3110 surgeries in the ambulatory context were 
performed during the study period. The age range was 
2-95 years, with a mean of 37.9 years and a median of 
35 years. There were more females (52%) than males 
(48%) with a male to female ratio of 9:10 undergoing 
surgery.

Teeth management and biopsies were the most 
frequent procedures performed. We obtained a low 
rate of post-operative complications, as well as need 
for reintervention.

CONCLUSION
Our patient selection and pre-operative evaluation 
resulted in extensive positive outcomes that strengthen 
the role of day-surgery as a financial and health care 
responsible strategy in our center.
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INTRODUÇÃO
O Penfigoide de Membranas Mucosas (PMM) faz parte 
do grupo de doenças bolhosas de origem autoimune, 
que se manifestam de forma crónica. 1 

 A etiologia desta patologia é desconhecida, mas é 
caracterizada pelo depósito linear de anticorpos do 
tipo IgA, IgG, IgM ou C3 na região da lâmina basal, 
mais concretamente ao nível da lâmina lúcida, sendo 
as laminina 5 e a proteína BP180 os alvos desses anti-
corpos. 2

O PMM manifesta-se pela formação de múltiplas 
bolhas, úlceras dolorosas que posteriormente formam 
cicatrizes3, apresenta sinal de Nikolsky positivo, que 
indica a separação entre a camada mais externa e 
interna da mucosa.2

A prevalência é de 5 a 7,5 casos por 10.000 adultos4. 
Acomete predominantemente idosos, e o sexo femi-
nino é o género mais afetado, em proporção 2:1.2  

As lesões subepiteliais do PMM podem envolver 
qualquer superfície mucosa, mas é mais frequente 
envolverem a mucosa oral (90% dos pacientes). 
Qualquer região da mucosa oral pode ser afetada, 
sendo que o palato, a gengiva e as mucosas labial 
e jugal são as regiões mais envolvidas. Quando as 
lesões afetam apenas a gengiva, o processo é deno-
minado por gengivite descamativa.1

Existem outras superfícies mucosas que são igual-
mente afetadas, como: conjuntiva ocular (65% dos 
pacientes), mucosa nasal (20%), região anal e genital 
(20%). A pele também é afetada, porém com menor 
frequência (15% dos pacientes). 

O envolvimento ocular no penfigoide é bastante 
significativo, sendo responsável pela morbilidade 
da doença, pela formação de uma cicatriz entre a 
mucosa da conjuntiva e da pálpebra, que resulta 
em simbléfaros (aderências), entrópio (eversão da 
pálpebra) e consequentemente triquíase (cílios que 
ficam em contacto com o globo ocular e córnea), 

podendo provocar cegueira (15% dos casos). As lesões 
laríngeas são bastante incomuns (5% a 10%), mas têm 
um impacto bastante significativo, devido à obstrução 
das vias áreas causada pelas bolhas formadas. 1

O diagnóstico de PMM é suportado pela biópsia da 
mucosa perilesional, em que se observa uma fenda 
subeptilial, e pela imunoflorescência direta (IFD).1 IFD 
revela depósitos lineares de anticorpos IgG, IgM, IgA 
ou C3 na membrana basal, presentes em 90% dos 
pacientes afetados. A imunoflorescência indireta que 
identifica os anticorpos na circulação sanguínea, 
apenas é positiva em 5% dos pacientes, o que indica 
um exame pouco fidedigno.6 Estudos demonstraram, 
quando os depósitos IgG e IgA estão presentes em 
simultâneo no mesmo paciente, a manifestação 
clínica é mais severa.5

O diagnóstico diferencial para esta doença vesiculo 
bolhosa, deve incluir o pênfigo vulgar, líquen plano 
erosivo, a angina bolhosa hemorrágica e a epidermó-
lise bolhosa adquirida.1 Quando está afetada apenas 
a mucosa oral, o líquen plano atrófico, a doença 
IgA linear, Lupus eritematoso discóide e a alergia de 
contacto devem ser incluídas. O Diagnóstico final 
necessita de confirmação por imunoflorescência 
direta.2

O tratamento do PMM, depende da severidade dos 
sintomas, bem como do local de manifestação das 
lesões e deve ser individualizado. 

Quando as lesões são confinadas à mucosa oral, o 
tratamento indicado são os corticóides tópicos. Estes 
conseguem uma boa eficácia na resolução de lesões 
localizadas, ligeiras ou moderadas. Quando asso-
ciada a uma rigorosa higiene oral, incluindo o uso de 
clorohexidina, aumenta ainda mais a sua eficácia. Os 
pacientes que não respondem à terapia tópica com 
corticóides, beneficiam de outros tratamentos, como 
uso de corticóides sistémicos. Outras terapias sisté-
micas alternativas podem ser utilizadas, tais como o 
uso de tetraciclinas, administradas individualmente ou 
associadas à nicotinamida. A terapia sistémica com 



corticóides deve ser considerada por curtos períodos 
de tempo, se tratamento prolongado é necessário 
monitorizar o paciente para controlar os efeitos 
colaterais.3

Em casos mais severos da doença, em que os 
pacientes apresentam envolvimento da mucosa 
conjuntival, laríngea e/ou esofágica, em que há a 
necessidade de tratamento sistémico prolongado 
com corticóides, a dapsona é uma terapia sistémica 
recomendada, por produzir menos efeitos colaterais. 
Está contraindicada na deficiência da desidrogenase 
glicose-6-fosfato ou alergia as sulfamidas.1

O tratamento é similar, para todas as doenças vesicu-
lo-bolhosas que implicam o atingimento da camada 
subepitelial.3

DESCRIÇÃO DO CASO 
CLÍNICO
Paciente do sexo masculino, 82 anos, desdentado total 
superior e parcial inferior (bilateral posterior), portador 
de prótese superior. Referenciado por lesões ulce-
radas na cavidade oral com 1 ano de evolução, que 
dificultavam a mastigação. Na anamnese o paciente 
relatou, como antecedentes pessoais, hipertensão, 
dislipidémia, diabetes mellitus tipo 2, insuficiência renal 
crónica, hiperplasia benigna da próstata e síndrome 
depressivo. Referiu como medicação habitual rami-
pril com hidroclorotiazida, atorvastatina, metformina, 
tansulosina e mirtazapina. 

Ao exame objetivo, não foram observadas lesões 
na conjuntiva ocular ou na pele. Ao exame intraoral 
observou-se hiperemia da mucosa com gengivite 
descamativa na arcada superior, com extensão vesti-
bular e palatina. Apresentava superfícies ulceradas 
cobertas de fibrina, lesões sangrantes e dolorosas 

(Imagem 1 e 2), com resposta positiva ao sinal de 
Nikolsky. Procedeu-se à realização de uma biópsia inci-
sional na mucosa vestíbular. 

Imagem 1- Gengivite descamativa, com superfícies ulceradas.

Imagem 2- Ausência de lesões oculares.

O resultado do estudo histopatológico foi de 
Penfigoide de membranas mucosas. Apesar da IFD 
ter sido negativa, por não se observar deposição 
linear na membrana basal de IgG, IgM, IgA ou C3, no 
entanto verificou-se, no estudo histológico, a presença 
da fenda subepitelial e denso infiltrado linfo-plasmocí-
tico e polimorfonucleares (Imagem 3).

Imagem 3- Imagem histológica H-E x400, onde se verifica a formação de bolha 
subepitelial. Clivagem da mucosa a nível da zona da membrana basal.

A terapêutica medicamentosa estabelecida foi a reali-
zação de bochechos com betametasona, aplicação 
local de propionato de clobetasol e nistatina, durante 
um mês. Instrui-se o paciente, no sentido de realizar 
uma boa higiene oral diária bem como da prótese 
removível. Após esse período apresentava francas 
melhorias clínicas e sintomáticas (imagem 4). 



Imagem 4- Reavaliação após um mês de tratamento com corticoides tópicos.

Devido à evolução favorável do quadro clínico, 
procedeu-se à diminuição gradual da terapêutica, 
mantendo-se o doente em consulta de Estomatologia. 

DISCUSSÃO
O PMM afeta, maioritariamente, a mucosa da cavi-
dade oral, sendo a conjuntiva ocular e laríngea 
menos afetada do que a anterior, mas com um 
impacto bastante mais significativo. A manifestação 
mais comum na cavidade oral é a gengivite desca-
mativa, como se pode observar no paciente do caso 
clínico. Quando as lesões afetam exclusivamente a 
cavidade oral, apresentam um prognóstico favorável, 
com menor morbilidade para o paciente, permitindo 
um melhor controlo da doença. A presença de lesões 
típicas de penfigoide pode aparecer em pacientes 
que façam recorrentemente captopril, carbamaze-
pina, clonidina, furosemida e amoxicilina5. O paciente 
referido, no caso clínico, ao ser inquirido sobre a sua 
medicação negou a toma habitual deste tipo de 
fármacos. 

O diagnóstico de PMM pode ser obtido pelo estudo 
histopatológico e imunoflorescência direta (IFD). No 
presente caso relatado, o estudo por IFD foi negativo, 
no entanto o diagnóstico foi alcançado segundo 
as manifestações clínicas e os achados histológicos 
sugestivos de PMM. O tratamento instituído, foi a 
utilização de corticóides tópicos, com aplicação 
direta e em bochechos.  Importante salientar, que o 
tratamento com corticóides tópicos pode ter efeitos 
colaterais indesejáveis, como o aparecimento de 
candidíase oral. Para prevenir o seu aparecimento foi 
prescrita aplicação de um antifúngico (nistatina).

CONCLUSÕES
O PMM é uma doença bolhosa crónica e autoimune, 
que apresenta frequente envolvimento da mucosa 
oral. O seu diagnóstico é estabelecido pela IFD, no 
entanto o exame físico e os achados histopatoló-
gicos podem sugerir o diagnóstico. O tratamento 
preconizado varia segundo a gravidade da doença. 
Incluí aplicação tópica ou sistémica de corticóides, 
podendo ser necessária antibioterapia e imunossu-
pressores. O uso prolongado de corticóides sistémicos 
apenas para o envolvimento de lesões orais rara-
mente são indicados. A motivação da higienização 
da cavidade oral é imprescindível, dado que favorece 
a eficácia do tratamento. O PMM raramente é uma 
doença fatal, a reavaliação periódica, deste tipo de 
doentes, é essencial para controlar a progressão e 
remissão das lesões.
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INTRODUÇÃO
O nevus branco esponjoso, é um distúrbio raro, 
benigno, autossómico dominante associado a muta-
ções nos genes KRT4 e KRT13. [1]

A doença é habitualmente congénita, mas, ocasional-
mente, pode expressar-se apenas na adolescência. 
Assintomática, caracteriza-se pela presença de placas 
espessas de cor branca com atingimento preferencial 
da mucosa jugal.

Pode haver envolvimento mucoso extraoral (nasal, 
laríngeo, esofágico, genital ou anal).

Descrição do Caso Clínico

Doente do sexo masculino, 6 anos de idade, acom-
panhado pela respetiva mãe, enviado pelo médico 
de família por “placas brancas na mucosa jugal, 
assintomáticas, desde o nascimento”. Sem ante-
cedentes pessoais relevantes. Ao exame objetivo, 
apresentava lesões bilaterais, tipo placa, de cor 
branco acinzentado na mucosa jugal. (Fig.1) Sem 
componente inflamatório ou áreas eritroplásicas. Sem 
adenomegálias. A mãe referia ter lesões semelhantes 
desde a sua infância. (Fig.2)

 Fig.1 Mucosa jugal esquerda do doente

 Fig.2 Mucosa jugal esquerda da mãe do doente



DISCUSSÃO E 
CONCLUSÕES
O nevus branco esponjoso é uma doença rara 
(1:200000), hereditária, foi descrita pela primeira vez 
por Hyde (1909) mas deve o seu nome a Cannon 
(1935). O modo de transmissão é autossómico domi-
nante com penetrância incompleta. [2]

Clinicamente, é caracterizado por placas brancas/
cinzentas, de superfície enrugada e consistência 
esponjosa. Habitualmente é assintomática e o envolvi-
mento mucoso é bilateral. Atinge preferencialmente a 
mucosa jugal, seguida da mucosa do ventre lingual, 
lábio, crista alveolar e pavimento da boca. [3]

No diagnóstico diferencial temos de ter em conta 
outras lesões brancas: líquen plano, candidíase, 
leucodema, leucoplasia verrucosa, disqueratose 
congénita ou carcinoma espinocelular. O líquen plano 
é a doença que apresenta maior semelhança, mas é 
pouco frequente nos grupos etários precoces e não 
tem carater hereditário. [4]

A histologia das lesões do nevus branco esponjoso 
é característica (espessamento e vacuolização da 
camada espinhosa com hiperqueratose e acan-
tose com membrana basal intacta), mas não 
patognomónica. [5]

Habitualmente o diagnóstico de nevus branco espon-
joso familiar é clínico.

No caso em apreço o diagnóstico definitivo foi estabe-
lecido pela história pessoal e familiar bem como pelo 
exame objetivo das lesões da mãe e do filho.

O diagnóstico precoce é relevante para tranquilizar os 
doentes e evitar tratamentos, quase sempre desneces-
sários. A biopsia é importante em casos sem história 
familiar ou que suscitem outras dúvidas.

Geralmente não há necessidade de interceção terae-
pêutica. [5]
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“International Commitee of Medical Journal Editors” 
(ICMJE). Os autores devem ter participado signi-
ficativamente no trabalho de forma a assumir 
responsabilidade pública sobre o conteúdo e o crédito 
da autoria. São autores aqueles que reúnem quatro 
condições:

 » 1. Tiveram uma contribuição intelectual substan-
cial, direta, no desenho e elaboração do artigo;

 » 2. Participaram na análise e interpretação dos 
dados;

 » 3. Participaram na escrita do manuscrito, 
revendo os rascunhos; ou, na revisão crítica do 
conteúdo; ou, na aprovação da versão final;

 » 4. Concordaram que são responsáveis pela 
exatidão e integridade de todo o trabalho.

Todos os que contribuíram para o artigo, mas que não 
encaixam nos critérios de autoria, devem ser listados 
nos agradecimentos.

PREPARAÇÃO DO 
MANUSCRITO
Os textos deverão ser escritos em português, inglês ou 
espanhol. 



SUBMISSÕES
Tem que ser realizadas online via email amep.revista@
gmail.com e devem incluir os elementos abaixo 
indicados:

1. CARTA DE APRESENTAÇÃO
Assinada pelo autor principal e dirigida ao editor 
chefe, declarando que o trabalho não se encontra 
publicado nem submetido para publicação noutra 
revista ou jornal, nem o será até que a decisão final 
referente a esta submissão seja tomada. Deverá 
declarar que todos os autores leram e concordam 
com a versão submetida, e que, em caso de acei-
tação para publicação, transferem todos os direitos 
sobre o artigo a favor da revista da Associação dos 
Médicos Estomatologistas Portugueses.

No caso em que o número de autores exceda os seis 
deverá ser apresentada justificação, a qual será devi-
damente ponderada pelo editor-chefe.

Os resumos alargados/extended abstracts estão 
dispensados da carta de apresentação.

2. PÁGINA DE CAPA
Deverá conter apenas o título do trabalho, nome e 
afiliação de cada autor pela ordem que desejam ver 
publicado.

Deverá conter ainda a identificação completa do 
autor correspondente com indicação do

nome, número de telefone e endereço de email.

Os resumos alargados/extended abstracts estão 
dispensados da página de capa.

2.1. T ÍTULO

O título do trabalho deverá definir com clareza o tema 
abordado. Deverá ser apresentado em português e 
em inglês.

2.2. AUTORES

Os nomes dos autores deverão ser apresentados com 
a forma e pela ordem que desejam ver publicado 
(primeiro nome, inicial do nome intermédio, último 
nome). 

Deverá ser feita referência ao email e às instituições a 
que cada autor se encontre associado.

Toda a comunicação futura entre a revista e os autores 
será efetuada exclusivamente por correio eletrónico. 

3. RESUMO
Deverá ser apresentado em português e inglês e não 
poderá exceder as 250 palavras (em cada língua). 
Não deverão ser utilizadas abreviaturas.

O resumo será não estruturado.

Os resumos alargados/extended abstracts estão 
dispensados da redundância da apresentação do 
resumo e não deverão exceder as 1000 palavras.

4. PALAVRAS-CHAVE
Palavras-chave (3 a 10) que permitam a eventual 
indexação do artigo, de acordo com a terminologia 
usada no Índice Médico “Medical Subject Headings 
(MESH)” (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh) as quais 
deverão ser submetidas em português e em inglês.

5. DOCUMENTO COM O 
CORPO DO ARTIGO

5.1. APRESENTAÇÃO:

Neste documento não deverá ser incluída qual-
quer referência à identidade dos autores para que 
a mesma não seja revelada durante o processo de 
avaliação. 

Todo o trabalho deverá ser formatado com espaça-
mento duplo, tamanho de letra Arial 12 justificado. 

Todas as páginas devem ser numeradas consecutiva-
mente a partir do número 1, paginação esta situada 
no canto inferior direito. 

As margens deverão ser de 2,5 cm em todo o 
documento. 

5.2. CORPO DO ARTIGO DE ACORDO 
COM O TIPO DE TRABALHO:

Nenhum corpo de artigo poderá exceder as 2500 
palavras.

a) Artigos de investigação – O corpo do artigo deverá 
ser organizado em introdução, materiais e métodos, 
resultados, discussão e conclusões.

b) Artigos com casos clínicos – O corpo do artigo 
deverá organizar-se em introdução, caso clínico, 
discussão e conclusões.

c) Imagens em Estomatologia – Serão aceites imagens 
clínicas, de imagiologia, histopatologia, cirurgia, etc. 
As imagens devem fazer-se acompanhar de um título 
e um texto com um máximo de 150 palavras que 



sintetize a mensagem relevante a passar, incluindo 
uma breve historia clínica, dados laboratoriais, tera-
pêutica e condição atual do paciente. Está isenta da 
apresentação de resumo. Só serão aceites fotografias 
originais, de alta qualidade, que não tenham sido 
submetidas a publicação prévia.

d) Artigos de revisão – Este tipo de artigos deverá 
ser organizado em introdução, materiais e métodos, 
resultados, discussão e conclusões. O corpo do artigo 
poderá ser não estruturado.

e) Artigos de índole histórica ou artigos de perspe-
tiva – Neste tipo de artigos o autor ou autores podem 
publicar artigos de revisão histórica e/ou expressar a 
sua opinião sobre temáticas atuais relacionadas com 
a especialidade.

f) Comunicações breves – As descrições de novas 
técnicas, tratamentos, avanços em determinada área 
e, ainda, resumos alargados / extended abstracts 
de trabalhos apresentados em Congressos da AMEP 
estão contempladas neste tipo de comunicação. 

As comunicações breves deverão ter um máximo de 
1000 palavras, 2 tabelas e/ou figuras e 15 referências 
bibliográficas.

g) Normas ou Protocolos de orientação clínica – As 
sociedades/associações médicas, os colégios das 
especialidades, as entidades oficiais e/ou grupos 
de médicos que desejem publicar recomendações 
de prática clínica, deverão contactar previamente 
o Conselho Editorial e submeter o texto completo e a 
versão para publicação. O corpo do artigo deverá ser 
organizado segundo as normas de publicação inter-
nacionais para guidelines - “The RIGHT Statement”. 

6. REFERÊNCIAS:
A exatidão das referências é de responsabilidade do 
autor. 

6.1. CITAÇÕES:

A revista segue o sistema de citação “autor, data”. 
Deve ser escrito o nome do autor (em itálico), seguido 
do ano da publicação, por ex. (Gundlach, 2006). Se 
a referência tiver dois autores, nomeie ambos (por 
exemplo, Muller e Schulze, 1960); se tiver mais de 
dois autores, nomeie o primeiro autor seguido por `et 
al. (Shaw et al., 2001). Quando várias publicações 
são citadas uma após a outra, comece com o mais 
antigo e termine com o mais recente (não em ordem 
alfabética).

6.2. REFERÊNCIAS:

Todos os autores ou grupos de autores citados no 
artigo devem aparecer na lista de referências e vice-
-versa no final do trabalho ou numa página separada. 
Para cada referência, deve listar todos os autores, título 
completo do artigo, nome da publicação (abreviada 
de acordo com o Index Medicus, consulte http: //www.
nih.nlm.gov), volume, primeira e última página nume-
rada e ano de publicação. Por exemplo:

Shaw WC, Semb G, Nelson P, Brattstrom V, Molsted K, 
Prahl-Andersen B, Gundlach KK: A Eurocleft projeto 
1996-2000: visão geral. J Craniomaxillofac Surg 29: 131 
142, 2001.

As referências bibliográficas no texto, tabelas e 
legendas terão que ser identificadas por números 
árabes colocados entre parêntesis e sobrescritos. A 
numeração deverá corresponder a uma ordenação 
bibliográfica por ordem de citação no texto. Na lista 
de referências bibliográficas apenas deverão constar 
os artigos citados no texto e tabelas pela ordem de 
citação no texto.

7. TABELAS:

Todas as tabelas deverão ser referidas no texto. 

Deverão ser numeradas com algarismos árabes, por 
ordem de citação no texto, e acompanhadas da 
respetiva legenda. A tabela deve ser tanto quanto 
possível explicativa por si só, sem recurso ao texto do 
artigo.

8. F IGURAS

As figuras deverão acompanhar o artigo em formato 
JPEG ou TIFF a 300 dpi.

Todas as figuras deverão ser citadas no texto e nume-
radas consecutivamente de acordo com a ordem de 
citação. 

Se uma figura já tiver sido publicada anteriormente, 
deverá ser identificada a fonte original e incluída nas 
referências bibliográficas.

Para cumprir os regulamentos que regem os direitos 
dos autores, a reprodução de imagens, figuras ou 
gráficos de outras publicações deverá ter autorização 
prévia dos detentores dos direitos, autor/editor. A refe-
rida autorização deverá ser incluída no processo de 
submissão. 

As legendas das figuras deverão ser apresentadas 
imediatamente a seguir à figura que descrevem. 



Quando forem utilizados símbolos, setas, números 
ou letras para identificar partes de uma figura, estes 
deverão ser identificados e explicados claramente na 
legenda. 

Deverá ser identificada a escala interna e o método de 
coloração nas fotografias de lâminas.

9.  AGRADECIMENTOS
Deverão ser expressos a pessoas e/ou a Instituições 
que tenham permitido a efetivação ou prestado contri-
buição para o trabalho. 

FINANCIAMENTO
Os autores devem declarar a fonte de toda a ajuda 
financeira recebida.

AUTORIA
Apenas aquelas pessoas que contribuíram intelectual-
mente para o desenvolvimento do trabalho devem 
aparecer na lista de autores.

O tipo de participação no trabalho por cada autor 
deve ser indicado na carta de apresentação. 

Todos os autores devem declarar que leram e apro-
varam o manuscrito e que os requisitos de autoria 
foram cumpridos. A revista declina qualquer respon-
sabilidade sobre eventuais conflitos decorrentes da 
autoria de artigos publicados.

CONFLITO DE 
INTERESSES
Os autores devem indicar na Carta de Apresentação 
quaisquer relações financeiras ou pessoais que 
possam ter tido ou possam ter, no momento da escrita 
ou publicação do artigo, com pessoas ou instituições, 
e que possam dar origem a um conflito de interesses.

O que é declarado aparece impresso na revista.

REPRODUÇÃO DE CONTEÚDOS
Os autores são responsáveis pela obtenção de 
permissões apropriadas para reproduzir parcial-
mente material (texto, tabelas ou figuras) de outras 
publicações. 

Os autores devem estar cientes de que, não revelar 
que o material submetido para publicação tenha 
sido total ou parcialmente publicado, é uma violação 
grave da ética científica.

Da mesma forma, autores que reproduzam no seu 
artigo material previamente publicado (texto, tabelas 
ou figuras) são responsáveis pela obtenção das 
permissões apropriadas para reproduzir esse material 
na revista.



A NÃO PERDER…
NACIONAIS

 » IV CONGRESSO SPDOF
14 e 16 de maio de 2020 em Coimbra 

 » 21ST WORLD CONGRESS ON 
DENTAL TRAUMATOLOGY

Lisbon, Portugal, 17-20th June 2020 Lisbon

INTERNACIONAIS
 » AUSTRIAN SOCIETY OF ORAL AND 

MAXILLOFACIAL SURGERY 24TH 
ANNUAL CONGRESS 2020 

28-31 January, 2020

 » 28TH EURO DENTISTRY CONGRESS
March 02-03, 2020, Edinburgh, Scotland

 » 41STWORLD DENTAL SCIENCE 
AND ORAL HEALTH CONGRESS 

March 25-26, 2020 | Singapore

 » 1ST FACE AHEAD CMF SUMMIT/  
PERSONALIZED MEDICINE IN CMF SURGERY

March 26-28, 2020 Catalonia Plaza Hotel, 
Barcelona

 » 31ST ANNUAL AMERICAN 
DENTISTRY CONGRESS

March 27-28, 2020 Toronto, Canada

 » SORG – UPDATES AND 
CONTROVERSIES IN ADVANCED ORAL 
AND MAXILLOFACIAL SURGERY

March 29 - April 3, 2020 - Tuttlingen, Germany

 » 3RD INTERNATIONAL ASSOCIATION 
FOR AMBULATORY SURGERY 
EUROPEAN CONGRESS

19-21 abril - MADRID

 » INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
OF ORTHOGNATHIC SURGERY 
-  VIENNA, AUSTRIA

April 30 - May 2, 2020 Austria Trend Parkhotel 
Schönbrunn Vienna, Austria

 » AMERICAN ACADEMY OF 
OROFACIAL PAIN (AAOP) 44TH 
ANNUAL SCIENTIFIC MEETING

May 07 - 10, 2020   |   Orlando, Florida 

 » 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ORAL & MAXILLOFACIAL PATHOLOGY

May 27-28, 2020 London| UK 

 » 5TH CONGRESS OF EUROPEAN 
ORL-HEAD & NECK SURGERY

29th of June – 3rd of July, 2019, Brussels

 » 27TH EURO CONGRESS AND EXPO 
ON DENTAL & ORAL HEALTH

August 03-04, 2020 Zurich, Switzerland

 » FDI WORLD DENTAL CONGRESS
1-4 September 2020, Shangai China






