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EDITORIAL 
 
 
 
 

Caros sócios e colegas, 
 

 

Agradeço à equipa da Revista AMEP, aos especialistas e internos que colaboraram direta e indiretamente na elaboração deste número, pelo 

trabalho e inexcedível dedicação, estamos na rota da indexação da nossa revista. 

 

O Encontro Nacional de Internos de Estomatologia 2021, desta feita realizado online, devido ao contexto pandémico, decorreu de 7 a 8 de maio 

e foi considerado um sucesso, encerrando com a eleição da nova Comissão Nacional de Internos de Estomatologia 2021-2022, contando agora 

com 9 elementos representantes de 9 Serviços de Estomatologia Nacionais Formadores. 

A saber: 

Dr. António Barbosa (CHVNGE) - Presidente  

Dra. Maria Inês Borges (CHUC) – Vice-Presidente  

Dra. Beatriz Mota (CHULN) - Tesoureira 

Dra. Ana Rodrigues (IPO-Porto) 

Dr. Manuel Guedes (CHUP) 

Dr. Rui Seixas (CHS) 

Dra. Salomé Cavaleiro (CHUSJ) 

Dra. Sofia Salgueiro (HB) 

Dra. Filipa Veiga (CHULC) 

 

Foi decidido em Reunião da Direção de 9 de junho, a renovação do contrato com a Diventos, que tem sido uma preciosa colaboradora na nossa 

atividade, desde 2017. 

 

O controverso licenciamento radiológico das clínicas estomatológicas, tem gerado grande desconforto na atividade privada dos colegas. A AMEP 

em parceria com a Direção do Colégio de Estomatologia da Ordem dos Médicos, criou uma task force para abordar este assunto. Foi formada 

uma equipa de representantes da especialidade para fazer a interlocução com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e fazer chegar os nossos 

pontos de vista e preocupações. 

 

Brevemente será lançada uma campanha denominada ‘Censos em Estomatologia’, enviaremos um email com um inquérito para os especialistas 

e internos responderem, consiste num levantamento de informações dos colegas e das instituições onde trabalham, inclusivamente das clínicas 

onde exercem a sua atividade privada, este processo respeitará o regime geral de proteção de dados. Esta ação permitirá a atualização nos 

registos dos sócios e colegas e das suas clínicas, quantos e quem somos, o que fazemos, para onde queremos ir. 

 

A APCA convidou-nos para participar numa sessão online sobre inovação em Cirurgia Ambulatória na Estomatologia, que será realizada em 

setembro. Com data definitiva a marcar brevemente. 

 

O projeto Fóruns Regionais de Estomatologia está em fase de iniciação, com a criação da Comissão Organizadora da AMEP, coordenada pelo 

Delegado do Conselho Nacional Sénior a Norte, Dr. Álvaro Diogo Rodrigues, do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia / Espinho, em parceria com 

a Associação Portuguesa de Medicina Geral Familiar (APMGF). Agradeço, na pessoa do seu presidente, Dr. Nuno Jacinto, o interesse e 

disponibilidade para facilitar a cooperação entre as duas especialidades. Os Fóruns Regionais de Estomatologia APMGF/AMEP serão eventos 



anuais, rodando pelo Norte, Centro e Sul. Tem como objetivo aproximar as ACES da Região aos Serviços de Estomatologia do SNS respetivos da 

Rede de Referenciação Hospitalar. E representa uma oportunidade para as duas especialidades, trocarem experiências e noções de saúde oral, 

construindo uma cadeia de valor acrescentado para os doentes, patenteando conhecimentos básicos da área e eficiência no encaminhamento 

dos doentes com patologia relevante. 

 

Devido às incertezas que a pandemia ainda nos ensombra, decidiu-se, em reunião da Direção da AMEP, que o IV Congresso Nacional de 

Estomatologia será realizado online, nos dias 26 e 27 de novembro de 2021. O conteúdo programático provisório, encontra-se acessível no nosso 

site ( https://www.estomatologia.org/informacoes-do-evento/iv-congresso-nacional-de-estomatologia ) 

 

A AMEP continuará a apoiar a formação dos especialistas e internos, mantendo as Sessões Clínicas Nacionais de Estomatologia, esperemos em 

breve criar cursos online e colocá-los à disposição dos sócios. 

 

 

Unidos continuaremos a crescer, evoluir e explorar novos mundos. 

 

Cordiais saudações,  

 

Rui Moreira 

Presidente da Direção da AMEP 
 

 
 

https://www.estomatologia.org/informacoes-do-evento/iv-congresso-nacional-de-estomatologia


NOTÍCIAS 
DA ESTOMATOLOGIA  

J. Serafim Freitas 

Assistente Hospitalar Graduado / Presidente do Colégio de Especialidade de Estomatologia 

Julho 2021 

 

EXAMES DE SAÍDA DE ESPECIALIDADE – 1ª ÉPOCA DE 2021 
 

Mais uma vez a Estomatologia levou a bom porto a formação especializada de alguns jovens médicos.  

Os exames realizaram-se no Serviço de Estomatologia do Hospital de Braga, sob a presidência do Dr. Mário Gouveia (Diretor do Serviço) e tendo 

como vogal a Dr.ª Adélia Ramazanova (Assistente Hospitalar da Unidade de Estomatologia Pediátrica do Hospital de Dona Estefânia – CHULC) e no 

Serviço de Estomatologia do Hospital de Setúbal sob a presidência do Dr. Carlos Matos (Diretor do Serviço) e tendo como vogal o Dr. Tiago Nogueira 

(Assistente Hospitalar do Serviço de Estomatologia do Hospital de Faro - Centro Hospitalar Universitário do Algarve) e os respetivos Orientadores 

de Formação dos internos de especialidade.  

O dia 20 de abril em Braga e o dia 30 de abril de 2021 em Setúbal, foram assim mais dois dias de serena alegria para a Estomatologia Nacional pois 

graduaram-se no total mais dez novos estomatologistas. 

  

 

DATA DE GRADUAÇÃO / ESPECIALISTAS CENTRO HOSPITALAR FORMADOR 

20 DE ABRIL DE 2021 – Hospital de Braga  

Joana Barata de Paiva CHUSJ – H.S. João 

Pedro Manuel Alves Cabeça Santos CHUSJ – H.S. João 

Carina Isadora Pereira Pires Gonçalves CHUP – H. Santo António 

Francisca de Castro Horta Lopes CHUP – H. Santo António 

Rafaela Oliveira Vaz CHVN Gaia / Espinho 

  

30 DE ABRIL DE 2021 – Hospital de Setúbal  

Andreia Maria Gonçalves da Silva Hospital de Braga 

André Miguel de Paulo Saura CHUC - Coimbra 

Laura Sofia Nobre Rodrigues CHUC - Coimbra 

José Ricardo Vieira Ferreira CHULN – H. Santa Maria 

Yashad Yunus Mussá CHULC – H.S. José 

 

Vivemos pois uma verdadeira revolução no setor formativo da Estomatologia pois há muitos anos que não havia tal movimento formativo na 

especialidade. Não esquecer que, desde 2016, e apenas em 5 anos e meio, já graduámos 46 especialistas, dos quais 10 durante o ano de 2020 e 

outros tantos em 2021. A especialidade e os Serviços têm finalmente condições para recomeçar a respirar… 



 
Da esq.ª para a dir.ª: Acima - Dr. Nuno Gil, Dr. Rui Moreira, Dr. Álvaro Diogo, Dr. Mário Gouveia, Dr.ª Mariana Moreira, Dr. 
Carlos Miranda. Abaixo – Dr. Pedro Cabeça Santos, Dr.ª Francisca Lopes, Dr.ª Rafaela Vaz, Dr.ª Adélia Ramazanova, Dr.ª Joana 
Paiva e Dr.ª Carina Gonçalves – Braga 20/04/2021 

 

Reafirmamos, no entanto, que a segura promessa de futuro é sem dúvida o facto de que, neste momento, temos em formação, de Norte a Sul, 51 

médicos internos de especialidade, em 12 Serviços hospitalares de Estomatologia do SNS, e destes, esperamos formar mais três jovens médicas 

especialistas em novembro de 2021! 

 
Da esq.ª para a dir.ª: Dr. Yashad Mussá, Dr. Miguel Amaral Nunes, Dr. José Ricardo Ferreira, Dr. Fernando Fernandes, Dr. Tiago 
Nogueira, Dr. Carlos Matos, Dr. Malva Correia, Dr. André Saura, Dr. Júlio Rodrigues, Dr.ª Andreia Silva, Dr.ª Laura Rodrigues e 
Dr.ª Fátima Carvalho – Setúbal 30/04/2021 

 



 
 

O SNS APOSTA NA RENOVAÇÃO  
 

Após o exame e a graduação de especialistas da 1.ª e 2.ª épocas de 2020, que para a Estomatologia foi a 19 de junho e 26 de outubro, formámos 

dez novos especialistas.  

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

No 1.º concurso para preenchimento de vagas de especialistas, que aconteceu em outubro de 2020, e como já demos nota no n.º 19 da Revista 

AMEP, houve nove vagas a concurso tendo sido preenchidas sete.   

Em janeiro de 2021 houve mais três vagas a concurso e todas foram preenchidas tendo sido colocados três colegas nos Hospitais de Braga, Santo 

António e Santa Maria. Entretanto também o Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada recebeu um reforço no dia 3 de maio de 2021. 

Assim se espera que aconteça, em breve, para Leiria e Castelo Branco. De facto, as Dr.ªs Helena Lopes e Ana Carla Serra precisam de gente nova 

que as ajude a desenvolver os pequenos e fundamentais Serviços que lideram. 

 
 
 

DATA de GRADUAÇÃO / 
ESPECIALISTAS 

CENTRO HOSPITALAR 
FORMADOR 

CENTRO HOSPITALAR de 
CONTRATAÇÃO ATUAL 

19 de junho de 2020   

Diogo Costa Branco Hospital de Braga 
Hospital do Divino Espírito Santo – 

Ponta Delgada 

Daniela Filipa Gomes Torres Simões Rôlo CHUP – H. Santo António CHUP – H. Santo António 

João André Freitas Correia CHULN – H. Santa Maria CHULN – H. Santa Maria 

26 de outubro de 2020   

Carina Adelaide Sousa da Silva Hospital de Braga Hospital de Braga 

 
De notar como muito importante a entrada do Dr. Diogo Branco para o Serviço de Estomatologia do Hospital de Ponta Delgada, o que permitiu 

começar a substituir as gerações nas ilhas. Também a nova aquisição do Hospital de Braga, Dr.ª Carina Silva, para um Serviço que fica agora com 

quatro especialistas, e a abertura de uma vaga de Estomatologia para o Hospital de Santo António (Dr.ª Daniela Rôlo) o que já não acontecia há 

alguns anos, e que se saúda, dada a grande necessidade de rejuvenescer um Serviço cuja “Escola de Estomatologia” tanto tem dado à especialidade. 

 

 

Abertura de Concurso para Especialista 
 

Por Despacho do Sr. Secretário de Estado da Saúde, Dr. António Lacerda Sales, de 1 de julho de 2021 foram abertas as seguintes vagas para 

preenchimento dos quadros de especialistas dos seguintes Hospitais e Centros Hospitalares. São um total de 11 vagas que certamente virão aliviar 

uma parte das carências dos nossos hospitais. 

 

Estomatologia  

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. __________________________________________2 

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E. P. E. ___________________________________________________1 

Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, E. P. E. __________________________________________1 

 

 

 

 

 



 

 

 

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E. P. E. _______________________________________1 

Centro Hospitalar Universitário de S. João, E. P. E.   ___________________________________________2 

Centro Hospitalar Universitário do Porto, E. P. E. _____________________________________________1 

Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, E. P. E.  ________________________________________1 

Hospital de Braga, E. P. E.  _______________________________________________________________1 

Instituto Português Oncologia Francisco Gentil — Porto, E. P. E. _________________________________1 

 

Trata-se de um quadro de vagas que, tal como em anos anteriores, tem em conta algumas das muitas necessidades hospitalares e o número de 

médicos recém graduados em especialistas. Assim, graduaram-se 10 médicos e há 11 vagas a concurso. 6 a Norte, 3 no Centro e 2 no Sul.  

Saúda-se como muito positiva a novidade de uma vaga a concurso para o Serviço de Estomatologia do Tâmega e Sousa (Penafiel) onde não existe 

nenhum estomatologista do quadro. É uma área com mais de meio milhão de habitantes, com uma necessidade enorme de cobertura 

estomatológica, onde deveria haver um Serviço com 17 estomatologistas (!!!) e onde, até agora, só existe um contrato com um colega que faz uma 

prestação de serviços de 10 horas semanais (Dr. Fernando Figueira). Esperança! 

Também a abertura de uma vaga para o IPO do Porto, Serviço em que os três colegas que o povoam nasceram em 1957, e cuja aposentação 

necessariamente se apresenta no horizonte próximo, promete o início de uma renovação geracional que se impõe.   

Também muito positiva a sensibilidade das ARS e ACSS para as necessidades dos grandes Serviços como o CHUSJ e CHUC (2 vagas cada) CHUP, 

CHULN e CHULC (1 cada) em que as recentes aposentações têm diminuído os quadros e mesmo em Braga onde se antecipa para breve a 

aposentação do seu Diretor, Dr. Mário Gouveia, que vai assim deixar um Serviço que continuará provido com 4 especialistas, o que é exíguo para 

as necessidades, mas evidencia uma atenção atempada para a sua previsível saída. 

Do mesmo modo a Covilhã também abre uma vaga que terá que ver com a aposentação do antigo Diretor de Serviço (Dr. Luís Ribeiro, que no 

entanto ainda colabora com o Serviço) e com a necessidade de voltar a ter três especialistas no quadro. 

 

 

ATRIBUIÇÃO DE PATROCÍNIO CIENTÍFICO – ENIE 2021 
 

A Direção do Colégio de especialidade atribuiu Patrocínio Científico ao Encontro Nacional de Internos de Estomatologia, “ENIE 2021”, organizado 

pela Comissão Nacional de Internos de Estomatologia 2019/2021, que se realizou a 7 e 8 de maio de 2021 em formato telemático. Como já é 

tradição, esta atribuição de Patrocínio Científico foi fundamentada pela relevância da reunião, pela valia científica dos temas para o público alvo e 

pela validação por Comissão Científica composta por especialistas em Estomatologia. 

 

NOVO PROGRMA DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM ESTOMATOLOGIA 
 

Continua em tramitação dentro da Ordem dos Médicos a proposta de novo plano de Programa da Formação Especializada em Estomatologia que 

foi entregue pela Direção do Colégio de especialidade ao Conselho Nacional da Pós-Graduação da Ordem dos Médicos (CNPG) em 31 de outubro 

de 2018.  

 

O Novo Programa continua assim o seu difícil percurso no emaranhado burocrático. As últimas diligências da DCEE resultaram no envio, a 24 de 

junho, ao Conselho Nacional da Pós-Graduação de uma versão reformulada do Projeto de Portaria do Internato de Estomatologia e de um 

documento de “Enquadramento Europeu da Estomatologia – Desenvolvimento” tendo em conta os pedidos do Conselho Nacional da Pós-

Graduação. 

Foram assim, entre outros pormenores, integrados os "anexos 1 a 4" no programa de formação, e propostas alterações, tal como preconizado pelo 

CNPG, tendo em vista a uniformização para todas as especialidades da estrutura global das grelhas da Prova Curricular da Avaliação Final, à luz do 

que se encontra previsto no Regulamento do Internato Médico. 

Entretanto foi também entregue um clarificador documento (8 páginas) que teve em conta o pedido feito a 26 de janeiro para desenvolver o 

documento do "Enquadramento Europeu da especialidade de Estomatologia" que tinha sido entregue a 9 de novembro de 2020. São excertos 

desse documento os parágrafos e tabela seguintes que ajudam a contextualizar o ensino da Estomatologia na Europa: 

 

 



 

 

“Análise dos Percursos Formativos e sua Extensão 

Tendo em conta que nestes dois países (Bélgica e França), e tal como em Portugal, existe sempre uma formação prévia de 6 anos de licenciatura / 

mestrado e um ano de formação profissionalizante em Medicina, num total de 7 anos, percebe-se que a formação médica é a base de qualquer 

formação em Estomatologia, ou seja, nos dois países europeus em análise, e tal como em Portugal, só médicos podem ter acesso a esta formação.  

Da análise mais fina dos estágios preconizados na Bélgica, e em França, verifica-se que os percursos são diversos desde logo porque até o nome 

das especialidades é diferente. De facto, se na Bélgica a especialidade se denomina tal como em Portugal, “Estomatologia”, já em França a 

especialidade toma o nome de “Cirurgia Maxilofacial e Estomatologia”. 

De facto, na Bélgica, os três primeiros anos da especialidade, são preenchidos pela licenciatura em ciências dentárias e os dois anos restantes são 

hospitalares, em Serviços de Estomatologia, totalizando assim 5 anos, para a obtenção do título de especialista em Estomatologia. Como é sabido, 

esta especialização é condição sine qua non e dá igualmente acesso à competência em Cirurgia Oral e Maxilofacial mediante mais dois anos de 

formação, num total de sete anos, culminando na especialidade de “Estomatologia e Cirurgia Oral e Maxilofacial”.  

Em França a situação é diversa até porque as especialidades de Cirurgia Maxilofacial e Estomatologia estão fundidas numa só, com essa mesma 

designação, sendo que o tempo total de estágios perfaz 6 anos. 

 
 
 

PAÍS (Ano da última reformulação) NOME DA ESPECIALIDADE DURAÇÃO DA FORMAÇÃO 

Portugal (desde 1997) Estomatologia 48 meses (4 anos) 

Bélgica (desde 2007) Estomatologia 60 meses (5 anos) 

Bélgica (desde 2007) 
Estomatologia e Cirurgia Oral e 
Maxilofacial 1 

84 meses (7 anos) 

França (desde 2012) 
Cirurgia Maxilofacial e 
Estomatologia 

72 meses (6 anos) 

Portugal (Proposta da DCEE) Estomatologia 60 meses (5 anos) 

¹ com formações de base de médico e de dentista. Na Bélgica, a Cirurgia Oral e Maxilofacial é uma competência reconhecida oficialmente pelo Ministério dos 
Assuntos Sociais, da Saúde Pública e do Ambiente, e unicamente acessível aos médicos especialistas em Estomatologia. 
 
 

 
Assim sendo, e pelas razões já extensamente aduzidas no documento “Fundamentação para justificar o aumento de 48 para 60 meses de duração 

da formação especializada do internato de Estomatologia”, enviado por esta Direção de Colégio de especialidade, a 3 de setembro de 2020, parece-

nos de toda a necessidade o citado aumento, até tendo em conta o diverso enquadramento europeu cuja extensão é, no mínimo, de 5 anos, como 

se demonstra no quadro acima.” 

Em face destes desenvolvimentos, a DCEE solicitou e está já marcada uma reunião, que antecipamos decisiva, com a Presidente do Conselho 

Nacional da Pós-Graduação, Professora Doutora Dalila Veiga, para o dia 7 de julho, em que se espera criar condições para garantir uma aprovação 

célere deste programa de Internato no Conselho Nacional da Ordem dos Médicos.  

A Estomatologia está há demasiado tempo à espera de criar condições para um futuro promissor. A alteração do Programa de Formação do 

Internato é uma das ferramentas principais para esse futuro, que todos ansiamos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

23º CONGRESSO NACIONAL DA ORDEM DOS MÉDICOS – A Estomatologia esteve 

presente! 

 
 

Foi uma boa oportunidade de divulgação para a Estomatologia em que, a convite do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, 

a nossa especialidade teve um tempo dedicado em que pudemos partilhar com todos os médicos, a atual dinâmica da especialidade e algumas das 

nossas áreas de diferenciação. O programa, desenvolvido no dia 1 de junho entre as 13 e as 14 horas, em formato telemático, contou com a 

participação de sete especialistas dos quais cinco pertencem à nova geração, que se graduou a partir de 2016. É o futuro a bater-nos à porta! 

 

 

Da esq.ª para a dir.ª: Acima: Dr. J. Serafim Freitas, Dr.ª Ana Fernandes, Dr.ª Marta Galrito. Abaixo: Dr. Miguel Amaral Nunes, Dr.ª 
Adélia Ramazanova e Dr. Francisco Coutinho – 23.º Congresso Nacional da Ordem dos Médicos – 1 de junho de 2021 

 

 

Estomatologia em Portugal: A Sorrir desde 1911! 

 

A Estomatologia no Século XXI: Refundar a Especialidade 

 - J. Serafim Freitas 

Tratar a Patologia do Crescimento e Desenvolvimento - Da Ortopedia Dentofacial ao 

Tratamento do SAHOS                                                                 

 - Ana Fernandes / Adélia Ramazanova 

Evolução na Medicina Oral - Das Granulomatoses Orofaciais à Endoscopia de 

Contacto                                                                                             

  - Mariana Moreira / Marta Galrito  

Cirurgia Estomatológica: O Papel da Artroscopia e da Cirurgia Aberta na Patologia da ATM / 

Disjunção ou Expansão Maxilar: Quando fazer?      

 - Miguel Amaral Nunes / Francisco Coutinho 

 
 

 



 

 

 

 

XXX REUNIÃO ANUAL DE MEDICINA DENTÁRIA E ESTOMATOLOGIA DE COIMBRA 
 

Decorreu no dia 16 de abril a sessão solene de abertura da XXX RAMDEC em que o presidente da DCEE foi chamado a proferir uma breve 

intervenção em representação do Bastonário da Ordem dos Médicos. Aqui fica! 

 

“Muito Bom dia! Saúdo em nome do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, em nome do Colégio da especialidade de 

Estomatologia, e dos seus 581 membros, a Ex.ma Doutora Alexandra Vinagre na qualidade de Presidente da Comissão Organizadora da XXX 

RAMDEC, todo o excelentíssimo painel e nela todos os presentes. 

Felicito a organização pela XXX RAMDEC que, anualmente, tem constituído um importante e perene esforço formativo que congrega a Medicina 

Dentária e a Estomatologia.  

Também a Estomatologia, e particularmente desde 2012, tem desenvolvido um notável esforço de formação para substituir as gerações, 

diferenciar mais a especialidade e preparar o futuro, contribuindo para o redimensionamento e diversificação das valências dos Serviços de 

Estomatologia, a nível hospitalar.   

De facto, a especialidade está bem viva e temos agora cerca de 135 especialistas em 27 dos 55 hospitais do SNS, onde promovem uma intensa 

atividade que produz anualmente quase 250000 consultas (estatísticas de 2016), cerca de 11000 intervenções cirúrgicas e 900 internamentos, 

adicionados dos milhares de episódios de urgência anuais. 

A formação de 36 novos especialistas desde 2016, e os 12 jovens que ainda vamos especializar este ano, são um bálsamo para o SNS e para a sua 

componente hospitalar.  

Precisamos de crescer até porque a Rede de Referenciação Hospitalar de Estomatologia, documento do Ministério da Saúde de 2017, e que é um 

esforço conjunto da ACSS, da DGS, das ARS e da Ordem dos Médicos, preconiza a presença de 320 estomatologistas nos hospitais do SNS. Estamos 

ainda longe, mas estamos a caminho! 

Afirmar que a Estomatologia e a Medicina Dentária têm lugar cativo no SNS e complementam-se. Uma centrando-se na necessária diferenciação 

do espaço hospitalar e outra nos Centros de Saúde e na sua fundamental atividade de cuidados primários.  

Assim, e do mesmo modo que é urgente aumentar rapidamente o número de Centros de Saúde com Medicina Dentária, é de toda a necessidade 

alargar o número de hospitais com a especialidade de Estomatologia. Só para dar um exemplo da Região Centro, é incompreensível que o Centro 

Hospitalar de Tondela-Viseu, que abrange uma população de mais de 267000 habitantes, não tenha um Serviço de Estomatologia. O número de 

ambulâncias que percorrem diariamente o IP3 para procurar cuidados diferenciados de Estomatologia, entupindo assim o Serviço de Estomatologia 

do CHUC, mereceria melhor gestão. Até parece que somos um país rico… 

Como se demonstra, na Ordem dos Médicos estamos do lado da solução, no sereno diálogo com as entidades públicas e com a Ordem dos Médicos 

Dentistas e os restantes atores da saúde oral. Juntos, somos mais fortes!  

Hoje, exatamente 110 anos depois da fundação da Estomatologia em Portugal, a saúde oral portuguesa está mais robusta! É tempo de defender e 

dignificar as nossas profissões!  

Muitos parabéns aos organizadores e participantes da XXX RAMDEC. Contem connosco!” 

 

PÁGINA DA ESTOMATOLOGIA NO SÍTIO DA OM 

Aprovado pela DCEE em 7 de março de 2018 e aprovado em Conselho Nacional da OM a 11 de novembro de 2020, foi publicado a 16 de fevereiro 

de 2021 o parecer da Direção do Colégio de Estomatologia sobre “alteração cronológica de estágios do internato” 

Desse parecer destacamos: 

“É convicção desta Direção de Colégio que a sequência das valências do internato da formação específica deverá seguir o esquema previsto, 

podendo, em casos excecionais, devidamente justificados pelo diretor de Serviço e orientador de formação, ser reajustada em função do interesse 

da formação do médico interno, nomeadamente em Serviços onde haja uma quantidade de internos que aconselhe alterar a sequência dos 

sucessivos estágios, permitindo o desfasamento e rentabilização dos recursos humanos e materiais existentes.  

 

 

 



 

 

 

Nestes casos será aconselhável que a Direção de Serviço do médico interno peça parecer prévio à Direção do Colégio para os casos em concreto, 

explicitando as alterações propostas e as fundamentadas razões para as mesmas.” 

Consultar na íntegra em: 

https://ordemdosmedicos.pt/colegio-da-especialidade-de-estomatologia/ 

https://ordemdosmedicos.pt/alteracao-cronologica-de-estagios/ 
 

 

ENCONTRO NACIONAL DE INTERNOS DE ESTOMATOLOGIA 

ENIE 2021 

O ENIE 2020 previsto inicialmente para 16 a 18 de abril de 2020 foi remarcado como ENIE 2021 para 7 e 8 de maio de 2021, e devido às 

contingências impostas pela pandemia COVID-19, teve que ser integralmente em formato digital. A DCEE esteve representada pelo seu presidente, 

que proferiu a seguinte comunicação na Sessão Solene de Abertura: 

 

 

 

“A todos muito bom dia! 

 

Saúdo em nome da Direção do Colégio da especialidade de Estomatologia e dos seus 581 membros, todos os membros da mesa virtual em que 

estamos hoje reunidos, beneficiando das maravilhas da modernidade, num difícil tempo de pandemia, que tarda em deixar-nos.  

 

Ex.mo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães 

Ex.mo Sr. Presidente da Direção da Associação dos Médicos Estomatologistas Portugueses, Dr. Rui Moreira 

Ex.ma Sr.ª Presidente da Comissão Nacional de Internos de Estomatologia 2019/2021, Dr.ª Cristina Moreira 

 

Caras e caros colegas estomatologistas, colegas médicas e médicos internos de Estomatologia, e todos os presentes. 

 

 

 

https://ordemdosmedicos.pt/colegio-da-especialidade-de-estomatologia/
https://ordemdosmedicos.pt/alteracao-cronologica-de-estagios/


 

 

 

O dia de hoje é a muito ansiada concretização de mais um sonho. 

De facto, ou não tivéssemos passado todos por um difícil e esforçado tempo de pandemia, estamos todos hoje muito felizes por ver de novo 

reunidos, dois anos passados, e desta vez de uma maneira muito especial, os pilares da Estomatologia: Diretores de Serviços Hospitalares, 

Orientadores de Formação e Internos da formação especializada em Estomatologia, todos em uníssono, quisemos aqui dizer presente. 

Assinalo como muito positiva a presença do nosso Bastonário, Dr. Miguel Guimarães, que aqui corporiza toda a classe médica, precisamente no 

nosso Encontro anual de internos, em boa hora aberto a especialistas, pois é nestes espaços formativos que as especialidades se renovam e 

afirmam, até porque aqui, estamos a formar os futuros especialistas. Mais uma vez, este apoio à Estomatologia cala fundo em todos nós e não 

será esquecido, até porque o nosso Bastonário, sempre que é preciso, está connosco! 

À Dr.ª Cristina Moreira, presidente da CNIE, eu quero agradecer a resiliência de que deu provas ao atravessar esta pandemia com a 

responsabilidade de organizar com os seus colegas da CNIE este e outros encontros como o “Bond de 2.ª geração” que, mais uma vez, e mesmo 

tendo ocorrido num tempo muito difícil, em janeiro de 2021, foi um êxito assinalável. 

E neste momento cumpre-me desde já prestar aqui homenagem a todos os médicos internos que representaram galhardamente a Estomatologia 

em diversas linhas da frente contra a pandemia, por esse país fora. Em circunstâncias muito diversificadas, desde a triagem e testagem de doentes, 

desde as consultas de saúde ocupacional, passando pelo nobilíssimo trabalho médico nos Serviços de Urgência e em enfermaria, os médicos 

internos, de dia ou de noite, nunca viraram o corpo às balas e estiveram lá, fazendo parte de um grupo muito diversificado que venceu as três 

primeiras vagas da pandemia. Estivestes lá a cuidar da nossa gente! Por tudo isso, muito obrigado! 

 

De facto, e mais uma vez, ficou claro que o SNS, sem os mais de 9000 médicos internos de especialidade ou médicos internos da formação geral, 

colapsaria! Basta pensar que estes constituem aproximadamente 40% dos recursos médicos do SNS, mas que pelo seu perfil de autêntica task 

force, e pela sua juvenude e dinamismo, são sem dúvida responsáveis por cerca de 50 a 60% da atividade médica no sistema.  

Situação bastante semelhante acontece no microcosmos da Estomatologia que está presente no SNS. Neste momento temos 51 internos em 

formação e temos 135 especialistas nos nossos Serviços Hospitalares. Ou seja, quase 27,5% (27,49 %) da nossa força hospitalar, são os nossos 

internos. E às vezes, até parece que nos esquecemos disso! 

 

E neste microcosmos viceja uma especialidade tão diversificada que é verdadeiramente médica, assumidamente cirúrgica e dentária, a única 

especialidade médica que além de se ter diferenciado em crescimento e desenvolvimento craniofacial, trata e quer tratar com competência e em 

simultâneo, entre outras, a mucosa oral, a articulação temporomandibular e o órgão dentário.  

 

Nessa conformidade, e como faço parte do júri, tenho informação privilegiada e digo-vos que tenho um orgulho enorme pelos trabalhos que 

apresentastes a este Encontro Nacional de Internos de Estomatologia. 

29 pósteres e 12 comunicações orais da vossa responsabilidade, auxiliados, sabemos, pelos vossos orientadores de formação, numa relação 

estreita, diária, de discípulo / mestre que torna a Medicina portuguesa numa das melhores do Mundo. 

Mas a Estomatologia também tem um grande carinho e reconhecimento pelo vosso trabalho em prol da Revista AMEP cujo presidente da Direção 

aqui temos hoje e que, em tempos foi seu Diretor e a revitalizou: o Dr. Rui Moreira. De facto, nunca a revista esteve tão pujante como nos últimos 

dois anos, em que publicou 4 números, a cadência impecavelmente semestral. Brevemente atingirá a indexação e fostes vós, ajudados pelos 

especialistas, que, com o vosso trabalho e empenho, o fizestes. E quando, antes de ontem, eu ouvia a Dr.ª Maria João Dias, quase especialista, mas 

ainda interna do CHUC, a dizer que “a Revista da AMEP é a nossa revista”, eu percebi que conseguimos comunicar a chama, e que não é importante 

quem é o 1.º, o 2.º ou o enésimo autor, mas sim que o importante é aprender, comunicar em ciência e construir a Revista em conjunto! 

 

Aliás, o interesse pela Estomatologia em Portugal na última década, levou-nos na prática a investir o melhor da nossa capacidade no ensino, e os 

resultados estão à vista. Entre 2010 e 2015, formámos apenas 10 estomatologistas. Entre 2016 e 2021, e mercê do esforço radical de mudança 

produzido em 2011, a que não foi alheia a comemoração do centenário da especialidade nesse mesmo ano, e em apenas 6 anos, já formámos 46 

estomatologistas. Como vos disse, temos neste momento 51 internos de Estomatologia em formação e destes, neste ano de 2021, ainda esperamos 

formar mais três especialistas na 2.ª época. Como se percebe, a batalha demográfica está a ser vencida e o futuro está assegurado…  

O objetivo deste esforço notável de formação, é substituir as gerações, mas também diferenciar mais a especialidade e preparar a Estomatologia 

para o futuro, contribuindo para o redimensionamento e diversificação das valências dos tão necessários Serviços de Estomatologia, a nível 

hospitalar.   

 

 



 

 

 

Com esta dinâmica teremos soldados para guarnecer as praças fortes e por isso contai connosco para lutar ao vosso lado para implementar a Rede 

de Referenciação Hospitalar de Estomatologia e, portanto, para a abertura de postos de trabalho em hospitais que não têm Estomatologia, mas 

que tem necessidades imensas nessa área. E quando na 4.ª feira a Dr.ª Ana André Rodrigues, interna do IPO do Porto, me perguntava qual poderá 

ser o contributo dos internos para o futuro da Estomatologia, eu respondo-lhe hoje que nós contamos convosco para, em conjunto, nos dedicarmos 

a esta luta. 

Por exemplo. há hospitais que não tem Estomatologia como Barcelos, Beja, Beatriz Ângelo em Loures, Garcia de Orta em Almada, Fernandes da 

Fonseca (Amadora-Sintra), São Teotónio em Viseu, São Pedro em Vila Real e muitos outros, que constituem uma extensa lista de 28 hospitais e 

Centros Hospitalares, onde a Estomatologia simplesmente não existe, e é fundamental! 

E há hospitais que tem os seus quadros envelhecidos ou cuja dimensão dos Serviços não é suficiente para servir as populações. E aqui englobamos 

todos os 27 Serviços que, do Continente às ilhas constituem a escassa, mas imprescindível Rede de Estomatologia. Poderíamos aqui falar de Braga, 

Guimarães, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Aveiro, Leiria, Covilhã, Castelo Branco, Penafiel e tantos outros… 

A este respeito dou-vos uma novidade importante: o Dr. Diogo Branco, um micaelense formado no Hospital de Braga, de 31 anos, que se graduou 

em especialista em junho de 2020, começou na passada segunda-feira a trabalhar ao lado do Dr. Jorge Faria, de 63 anos, no hospital do Divino 

Espírito Santo, em Ponta Delgada. É a passagem de testemunho em progresso. E é destas pequenas vitórias que se vai ter que fazer o futuro 

próximo, em que cada vaga preenchida vai ser uma festa para a Estomatologia e para as populações que vós ireis cuidar. 

E falando de mais coisas positivas, a pandemia virou os nossos Serviços do avesso, mas também trouxe coisas boas como as sessões científicas da 

AMEP. Não foi por acaso que na passada quarta-feira dia 5 pudemos ver, nas sessões noturnas mensais da AMEP, entre a assistência, a Dr.ª Ana 

Serra de Castelo Branco e o Dr. Jorge Faria, lá ao longe, na ilha de São Miguel, numa plateia de mais 46 estomatologistas e internos, a ouvirem o 

Dr. Nuno Durão, interno do Hospital de Santo António a proferir uma interessantíssima e fundamentada lição sobre Síndrome de Ardência Bucal. 

E se aqueles 50 minutos passaram rápido! E só não aprendeu quem esteve muito distraído!  

E estas redes estão a progredir e a encher de orgulho a Estomatologia! Todas as terças-feiras ao meio dia, o Serviço de Estomatologia do Centro 

Hospitalar Universitário de Lisboa Norte partilha on line a sua reunião científica semanal. Também duas vezes por semana, de manhã cedinho, às 

8h05m, o Serviço de Estomatologia do Centro Hospitalar de São João está a proporcionar aos internos mais novos um verdadeiro curso de imersão 

em Estomatologia que este ano terá 34 sessões. É obra! E esta, é obra online! 

São tudo fotogramas de um belo filme que todos estamos a realizar. Trata-se da transição tranquila de uma especialidade centrada no eu, 

individualista, para uma especialidade centrada no grupo, focada e inteligente. Almejamos construir Serviços que verdadeiramente não sejam 

apenas locais onde vamos de fugida fazer umas consultas ou umas cirurgias apressadas, mas sim locais onde gostamos de estar e crescemos 

cientificamente juntos, em prol dos nossos doentes. 

 

Estamos já nesta transição que representa uma oportunidade fundamental, o rejuvenescimento da especialidade, que acontece num momento 

chave, em que o País, em tempos de pandemia, tomou consciência da importância que é termos uma jóia chamada SNS. Que não podemos perder! 

 

A gênese de centros de referência cirúrgica para determinadas patologias, com equipas dedicadas, já está a acontecer. Depois necessariamente 

terá que ser acompanhada da gênese de centros de investigação… são duas linhas de rumo que não se podem perder. 

 

O futuro da especialidade joga-se também e muito no vosso interrelacionamento pesssoal e profissional e na capacidade que tiverem de 

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

 

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

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

porque, conhecendo-vos como vos conheço,… ireis chegar lá! 

 

Deixo-vos uma última reflexão! 

 

As novas gerações são o produto do nosso tempo, da sua moderna formação universitária, da sua abertura ao mundo, das suas competências 

informáticas e tecnológicas, da sua atualizada literacia científica e do seu reconhecido humanismo.  

 

 



 

 

 

Vós sereis indiscutivelmente a Estomatologia da primeira metade do século XXI, muito diferente e muito melhor do que as gerações que vos 

precederam.  

Ainda bem! Só podemos estar felizes… até porque, sois um pouco nossos, pois também participamos na vossa formação! Disse! 

 

 

O NOVO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DE SAÚDE ORAL 

(PNPSO 2021-2025) 

"Nasceu" a 24 de maio de 2021 o novo Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral 2021-2025. Este plano da DGS teve colaborações 

estruturadas enviadas a 1 de agosto de 2019 pela DCEE e AMEP, para o PNPSO 2019, que não chegou a entrar em vigor, e que foram parcialmente 

tidas em conta na elaboração do PNPSO 2021-2025.  Sem  prejuízo  de   uma   análise   exaustiva do mesmo,  chama-se   a  atenção   para   a  atenta  

correção de questões de terminologia, como a de a DGS esclarecer que os 

estomatologistas são "médicos especialistas em Estomatologia", que esses 

profissionais não fazem consultas de Medicina Dentária mas sim de Estomatologia, 

e da aceitação de outras mais importantes e substanciais propostas como a do há 

muito pedido   alargamento do “cheque dentista” ao ensino privado e cooperativo, 

e às crianças em dentição decídua, de momento apenas aquelas com 4 anos ou 

mais. Persistem no entanto erros de base como a inexistência de reconhecidos 

critérios de referenciação para os Serviços de Estomatologia dos hospitais do SNS, 

a falta de tratamento às crianças que não estejam nas “coortes” etárias 

programadas (como se as cáries aparecessem à hora marcada…) e a infeliz 

organização do PIPCO, em que o diagnóstico do cancro oral é, na prática, confiado 

a atores insuficientemente preparados, não licenciados ou mestrados em 

Medicina, e quando, na prática, já existe há muito tempo uma efetiva “Via Verde 

do Cancro Oral” que liga os cuidados primários dos ACES aos Serviços de 

Estomatologia e outros dos hospitais do SNS, o que configura uma duplicação de 

estruturas e de circuitos de referenciação, que na prática, se traduz num gasto 

desnecessário de recursos do SNS. Convêm, no entanto, conhecer bem este 

documento pois será ele que estruturará a nossa saúde oral, pelo menos até 2025.  

 

 

Consultar em: 

https://www.sns.gov.pt/noticias/2021/05/24/saude-oral-3/1 

https://nocs.pt/programa-nacional-saude-oral/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sns.gov.pt/noticias/2021/05/24/saude-oral-3/1
https://nocs.pt/programa-nacional-saude-oral/


 

 

 

EFEMÉRIDE – 26 DE MAIO DE 1911 

- 110 ANOS DA ESTOMATOLOGIA EM PORTUGAL -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi a 26 de maio de 1911 que foi publicado em Diário do Governo o Decreto-lei assinado na véspera pelo Ministro do Interior, António José de 

Almeida, que instituiu em Portugal o reconhecimento da Estomatologia como especialidade médica.  

É muito interessante passar os olhos por este normativo do Governo republicano da época que, na ânsia regeneradora de modernizar o País, 

explicava a dado passo o que para nós, hoje, é óbvio… considerando que, sendo a  clínica   Estomatológica   um  ramo  especial 

da medicina, perfeitamente equiparável às outras especialidades médico-cirúrgicas, somente deve ser exercida por médicos diplomados, no próprio 

interesse da dignificação da arte, e para maior garantia do exercício da profissão;  

A Estomatologia em Portugal completou assim 110 anos de reconhecimento oficial. Esperamos poder contribuir para uma conveniente 

comemoração deste facto no IV Congresso Nacional de Estomatologia da AMEP que se espera possa decorrer ainda em 2021. 

 

 

 

  



 

BOND  de  2ª  GERAÇÃO  
Ideias que vieram para ficar?  

Ana Teresa Tavares 

Interna do 4º Ano de Formação Especializada de Estomatologia / Centro Hospitalar de Lisboa Central 

Vice-Presidente da Comissão Nacional de Internos de Estomatologia 19-21 
 

 

 

Em janeiro de 2020 a Comissão Nacional de Internos de Estomatologia (CNIE) organizou um evento pioneiro de receção aos Internos de Formação 

Especializada. O objetivo era a partilha de conhecimentos em áreas basilares da Especialidade, feita por Internos para Internos num ambiente 

informal, mas cujo conteúdo fosse útil a quem acaba de chegar a este (enorme!) novo mundo. 

A pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2 levou à prorrogação do mandato da CNIE e houve imediata unanimidade na decisão de se repetir o 

evento em janeiro de 2021. O nome continuava a fazer sentido: BOND – a união entre os Internos; e dos Internos à Estomatologia. Desta feita o 

nome intuitivo seria “BOND de 2ª Geração”. 

A data eleita por consenso foi o dia 9 de janeiro de 2021, por forma a que a integração dos Internos nos respetivos Serviços fosse feita já com 

alguns conceitos “em bolsa”, pretendendo servir como introdução à Especialidade. 

A divulgação do evento foi realizada com recurso às redes sociais e ao site do encontro (http://www.cniestomatologia19.wixsite.com/bond2g) 

onde consta o Programa Científico, palestrantes e Comissão Científica, responsável pela validação dos trabalhos. 

Desde logo contámos igualmente com os apoios e patrocínios científicos da Associação de Médicos Estomatologistas Portugueses (AMEP) e do 

Colégio de Especialidade de Estomatologia da Ordem dos Médicos, valorizando estre momento como importante não só na formação dos recém-

chegados como dos próprios Internos formadores. 

Sabendo que teria que ser adaptado à situação epidemiológica vigente, o formato telemático impediu que se repetisse o curso de Endodontia 

mecanizada, conseguindo-se, no entanto, que fosse um evento sem limitação de participantes, com um Programa Científico alargado, seguindo as 

sugestões dos internos-piloto de 2020. 

Os temas abordados foram apresentados por cada um dos elementos da CNIE, beneficiando da representatividade de cada Centro Hospitalar, e 

representaram a transversalidade da Especialidade e algumas das suas múltiplas áreas de atuação. 

 

 

Programa do Evento 

 

http://cniestomatologia19.wixsite.com/bond2g


 

 

Além da presença dos internos de 1º ano estiveram presentes outros internos da Especialidade e os elementos da Comissão Científica (Prof. Doutor 

José Pedro Figueiredo do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Dr. Luís Fonseca do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, Dr. 

Francisco Coutinho do Centro Hospitalar de Lisboa Norte). As sessões de abertura e encerramento foram honradas pela presença do Dr. Rui Moreira 

(Presidente da AMEP) e Dr. Serafim Freitas (Presidente do Colégio de Especialidade de Estomatologia). 

O conceito subjacente ao BOND procura primar pela partilha não só de conhecimentos como de experiências e conselhos que fomentem a 

integração dos mais novos, abrindo-lhes as portas deste capítulo formativo que queremos que seja profícuo e repleto de sucesso. 

As respostas ao questionário de satisfação foram extremamente positivas, pelo que acreditamos que este é um projeto que veio para ficar e com 

muito potencial para melhoria. 

Finalmente, um agradecimento a todos os que tornaram este evento possível e a todos os que estiveram presentes, esperando que tenha sido um 

dia de aprendizagem e acolhimento proveitoso. 

 

Vemo-nos no BOND de 3ª Geração...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

E N C O N T R O  N A C I O N A L  D E  I N T E R N O S  

D E  E S T O M A T O L O G I A  2 0 / 2 1  

Resiliência em contexto de Pandemia  
Cristina Moreira 

Interna de Formação Especializada de Estomatologia / Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho 

Presidente da Comissão Nacional de Internos de Estomatologia 19-21 
 

 

 

Nos dias 7 e 8 de maio de 2021, decorreu o Encontro Nacional de Internos de Estomatologia (ENIE) 20/21. Apesar das contingências impostas pela 

pandemia covid-19 que forçou a conversão deste evento em formato digital, com as inevitáveis perdas inerentes de programação não só científica 

como social, foi com espírito de resiliência que o ENIE saiu da cidade Porto para a casa de cada um de nós!  

Divulgado previamente nas redes sociais e em website próprio (https://cniestomatologia19.wixsite.com/enie2020) este evento recebeu o 

patrocínio científico da Associação de Médicos Estomatologistas Portugueses (AMEP), do Colégio de Especialidade de Estomatologia e da Ordem 

dos Médicos. 

O programa científico versou a Patologia Oral nas suas mais variadas abrangências e, para sublinhar a importância da multidisciplinaridade 

hospitalar, reuniu também a visão de outras especialidades para além da Estomatologia, tais como a Dermatologia, a Infeciologia e a Cirurgia 

Plástica, Reconstrutiva e Craniomaxilofacial. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Programa Científico ENIE 2021 

 

 

 

A Sessão de Abertura teve o privilégio de contar com a presença inestimável dos Exmos. Presidente do Colégio de Especialidade de Estomatologia, 

Dr. Jorge Serafim Freitas, e Presidente da AMEP, Dr. Rui Moreira. Também, de forma inédita, o Exmo. Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. 

Miguel Guimarães, conseguiu arranjar estrategicamente um período livre na sua agenda para nos lisonjear com a sua presença, o que nos encheu 

de gratidão.  Foi um momento ímpar pelo reconhecimento implícito e pelas palavras de incentivo e apreço face ao dinamismo crescente da 

Estomatologia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Sessão Solene de Abertura do ENIE 20/21. 

 

Ao longo dos dois dias de evento foram partilhados conhecimentos e experiências sob a forma de 12 comunicações orais, 6 palestras e 29 pósteres. 

Não menos importante, a discussão interpares fomentada e orientada pelos moderadores das mesas constituiu parte fulcral da cimentação de 

conceitos e troca de opiniões.  

Não obstante a qualidade e rigor científico das comunicações orais levadas a cabo pelos internos de formação especializada, destacaram-se as 

palestras ministradas pelos Keynote Speakers cuidadosamente convidados.  A Dra. Mónica Caetano (Dermatologista do Centro Hospitalar 

Universitário do Porto) brindou-nos com o tema “Estomatologia e Dermatologia: abordagem multidisciplinar de lesões cutâneas com afeção oral” 

e o Dr. Francisco Marques (Estomatologista do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra) partilhou connosco uma apresentação muito didática 

e rica em inúmeros casos clínicos versando a “Medicina oral no dia-a-dia”. Por outro lado, temas mais específicos foram abordados pelos Dr. 

Alexandre Coelho (Infeciologista do Hospital de Braga) e Dr. Mário Gouveia (Diretor do Serviço de Estomatologia do Hospital de Braga) que nos 

falaram acerca de “Microbioma oral e controvérsias em antibioterapia” e de “Fisiologia e imunologia das glândulas salivares”, respetivamente. No 

sábado, a manhã iniciou-se com o Prof. Dr. Horácio Costa (Diretor do Serviço de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Craniomaxilofacial do Centro 

Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho) que aguçou o interesse interventivo ao discursar sobre o “Tratamento cirúrgico de neoplasias dos 

maxilares”. Já o Prof. Dr. Jorge Marinho (Estomatologista do IPO do Porto) discutiu com a plateia os “Principais fatores de risco para as complicações 

orais associadas a terapêutica antitumoral”, um tema de suma importância quer pelas suas implicações quer pela frequência com que surge na 

nossa atividade clínica diária. Foi com enorme satisfação que vimos o enriquecimento trazido ao ENIE, provando que é um evento organizado por 

internos, mas não apenas destes! 

No final do segundo dia a Comissão Científica anunciou os trabalhos premiados (Anexo 1). Os três primeiros lugares da categoria de melhor 

comunicação oral foram atribuídos, respetivamente, aos temas “Abordagem das complicações orais associadas à terapêutica antitumoral” (Dra. 

Beatriz Mota e Dra. Leonor Silva), “Neoplasias com origem no sistema nervoso” (Dr. Pedro Cabeça Santos e Dra. Mariana Maia) e “Neoplasias 

malignas primárias dos maxilares (Dra. Maria Morais e Dra. Melissa Marques). Relativamente aos pósteres, o primeiro lugar foi atribuído ao tema 

“Manifestações orais de Hipoparatiroidismo: relato de um caso clínico” (Dr. António Barbosa) e duas menções honrosas foram atribuídas aos temas 

“Enxerto autólogo de dentina para regeneração óssea” (Dra. Carina Ramos) e “Hemangioma lobular capilar” (Dr. José Ferrão). 

Este ano, para além do reconhecimento pelos pares, os vencedores tiveram direito a prémios: 

- para as comunicações orais: um par de lupas cirúrgicas e de periótomos para a dupla que ficou em 1º lugar e curetas para os 2º e 3º lugares; 

- para o melhor póster: um periótomo para o 1º autor e curetas para os restantes autores. 

Outra novidade trazida a este evento, sob a forma de elemento surpresa para os internos, foi o desafio de participarem num sorteio transmitido 

em direto. A sortuda foi a Dra. Luísa Figueiredo, premiada com umas lupas cirúrgicas. 

É por isso de salientar o apoio conseguido através de diversas entidades que acolheram este evento permitindo visibilidade mútua sendo que, 

expectavelmente, este tenha sido o marco para a continuação de futuras relações interessantes para todos. 

 

 

 

 



 

 

 
Apoios do ENIE 20/21. 

 

 

O ENIE 20/21 não findou sem antes eleger a CNIE 2021/2022, que contará com um elemento de cada um dos 9 centros formadores a nível nacional. 

Para eles, ficam os votos de muito sucesso e prosperidade nesta tão nobre e responsável tarefa de representar e dinamizar o internato de formação 

especializada em Estomatologia. 

Para finalizar e aproveitando o tema geral deste encontro, a Patologia Oral, fica aqui o reforço acerca do papel fulcral que a Estomatologia deve 

ter no diagnóstico, acompanhamento e tratamento desta vasta área de conhecimento que é nossa por excelência e por vezes um pouco 

desconhecida por outros pares. Que nos dediquemos a fazer a diferença, sem nunca esquecer a interdisciplinaridade que devemos aos nossos 

doentes em prol da boa prática clínica. 

Até breve! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1 

- Trabalhos premiados - 

Comunicações Orais 

1º Prémio 

 

2º Prémio 

 

3º Prémio 

 

  



 

Pósteres 

1º Prémio 

 

Menções Honrosas 
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Foi com enorme prazer que aceitei o desafio de escrever um pouco 

sobre este tema que me parece fascinante: o sono.  

Todos sabemos que o sono é um processo biológico estritamente 

regulado e organizado que afeta o nosso funcionamento quotidiano, a 

nossa saúde física e mental, e é essencial à sobrevivência. E, 

considerando como uma função fisiológica básica, sejamos sinceros, só 

nos lembramos dele quando nos começa a faltar. 

Visto que um terço das nossas vidas (sim, um terço!) é passado a dormir, 

talvez valesse a pena investir mais no seu conhecimento e na sua 

qualidade. 

 

A nossa espécie evoluiu da prática de atividade aproveitando o período 

solar, para a disponibilidade luminosa artificial constante, sendo a 

diferenciação entre o dia para agir, e noite para dormir, cada vez menos 

evidente. A luz das nossas casas também mudou, sendo cada vez mais 

dominante a luz LED. Importante será referir que a luz azul, 

predominante nas lâmpadas LED, mas também nos ecrãs dos 

dispositivos eletrónicos que dominam as nossas vidas, produz uma 

inibição duas vezes superior da melatonina em comparação com a luz 

amarela de uma lâmpada convencional.  

Vivemos numa sociedade veloz, com estímulos e tarefas intermináveis 

e necessidade de disponibilidade imediata pelo que respondemos 

alongando o tempo de vigília. 

Assim, a duração do sono é frequentemente inferior à recomendada 

para cada faixa etária, pelo que muitos, carregamos connosco a 

chamada “dívida de sono”.  

 

Além de insuficiente, o sono pode ser não reparador, destacando-se 

entre as suas causas o grupo dos distúrbios respiratórios associados ao 

sono, tais como, a apneia do sono. 

A apneia do sono está caracterizada por repetidas pausas respiratórias 

associadas a microdespertares e a episódios de hipoxemia 

intermitentes levando à dessaturação do oxigénio, aumento do stress 

oxidativo e alterações do sistema nervoso autónomo.  

 

 

 

Além da apneia, definida como diminuição superior a 90% do fluxo aéreo 

nasal durante pelo menos 10 segundos, estão incluídos neste grupo a 

hipopneia e os despertares associados a esforço respiratório.  

As consequências são uma má qualidade do sono, que se pode traduzir 

em hipersonolência diurna, no local de trabalho ou mesmo a conduzir, e 

um aumento do risco de doenças cardiovasculares, tendo estas sido 

apontadas como responsáveis pelo aumento da mortalidade observada 

nestes doentes. 

A European Sleep Research Society estimou uma prevalência de 

acidentes rodoviários de 7%, dos quais 3,6% fatais em mais de um sexto 

da população que apresentava sonolência ao volante. 

Está demonstrado que a privação crónica de sono induz alterações 

deletérias nomeadamente no sistema imunitário, cardiovascular, 

metabólico e neurológico, compromete a qualidade e, em última 

instância, encurta a esperança média de vida. 

Nas crianças temos de acrescentar não só a desregulação hormonal, 

sendo a hormona do crescimento o maior exemplo - visto apresentar o 

pico de secreção durante o sono - mas também alterações 

comportamentais que podem afetar a capacidade de aprendizagem. 

 

E perguntarão: qual é o papel da Estomatologia no meio disto?  

 

A morfologia craniofacial está frequentemente associada aos distúrbios 

respiratórios do sono, nomeadamente a apneia obstrutiva, onde a 

anatomia pode ter um papel chave. Alterações sagitais e transversais do 

esqueleto facial, podem induzir alterações do espaço faríngeo posterior, 

anatomia maxilar e das vias aéreas superiores, condicionando o volume 

aéreo e aumentando a resistência à sua passagem. O resultado é a 

perturbação do crescimento e desenvolvimento, criando um ciclo 

vicioso e fácies com que, infelizmente, nos cruzamos diariamente.   

A idade do diagnóstico vai determinar a nossa intervenção. Em idade 

pediátrica algumas destas discrepâncias esqueléticas podem ser 

intercetadas, de forma a redirecionar o crescimento desfavorável na 

tentativa de minorar as consequências em idade adulta.  

 

 

OPINIÃO 



 

Em idade adulta, apesar do gold standard continuar a ser a ventilação 

não invasiva, (além da terapia posicional, estimuladores 

neuromusculares, e os já conhecidos dispositivos de avanço 

mandibular), o laser tem vindo a mostrar resultados promissores.  

Existem ainda casos que beneficiam de tratamento cirúrgico, 

nomeadamente da distração osteogénica e da cirurgia ortognática 

merecendo, a maioria dos doentes, tratamento multidisciplinar. 

 

Não se esqueçam que, além da sensação de sono não reparador, o 

primeiro sinal da síndrome pode ser a roncopatia tantas vezes 

desvalorizada, e o primeiro escalão de tratamento, 

independentemente da idade, é o controlo do fator de risco 

modificável com maior impacto, a obesidade. 

 

Apesar do ditado popular “a falta de sono é excesso de pensamento” 

não ser totalmente falso, gostaria que refletissem… e dormissem 

sobre o assunto.  
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O curso de Medicina constituiu um amplo desafio pessoal e profissional 

no percurso académico. Contudo, apesar do seu extenso plano 

curricular, todo o conhecimento que adquirimos no âmbito da boca e 

das estruturas que com ela se correlacionam foi marcadamente 

insuficiente. Desde cedo, obtivemos de forma sistematizada e 

progressiva, conhecimentos nas áreas da Anatomia, da Fisiologia, da 

Histopatologia e da Semiologia Médica, culminando com a sua 

aplicabilidade através da prática clínica em meio hospitalar e extra-

hospitalar. Todavia, face a uma desigualdade na distribuição das horas 

de ensino das diferentes unidades curriculares, o conhecimento 

adquirido na área da Estomatologia foi notavelmente inferior, 

comparativamente com o de outras especialidades médicas e 

cirúrgicas. Precocemente, aprendemos a observar o doente na sua 

globalidade, sendo, porém, notório o menor envolvimento clínico desta 

especialidade. A abordagem da anatomia (óssea, vascular e músculo-

esquelética) que envolve o aparelho estomatognático, a discussão de 

patologias orais ou sistémicas com manifestações na boca 

(nomeadamente do foro infecioso, autoimune e neoplásico) bem como 

a possibilidade de observação clínica em Serviços de Estomatologia, 

enquanto alunas de Medicina, foi insuficiente no nosso plano curricular. 

Por estes motivos, a limitação destes conhecimentos tornou a fase 

inicial do nosso internato um grande desafio profissional e cujo período 

de adaptação poderá ser superior ao esperado. Surgiu a necessidade de 

uma readaptação estrutural dos conhecimentos prévios com a 

aquisição de conceitos básicos que nos imbuíssem rapidamente de 

capacidades médicas para a realização do exame clínico e objetivo do 

aparelho estomatognático, para o diagnóstico de patologias orais, para 

a nomeação e manuseamento da instrumentação utilizada diariamente 

na prática estomatológica. Adicionalmente, percecionámos que a 

barreira ao conhecimento e evolução na área que escolhemos abraçar, 

se estenderá possivelmente ao longo do nosso percurso, devido à 

escassez de materiais e eventos formativos nacionais que assim o 

permitam, traduzindo-se numa necessidade de maior investimento 

pessoal em cursos de atualização/pós-graduações, muitas vezes 

internacionais, fundamentais, mas extremamente onerosos. Por outro 

lado, a falta de conhecimento do âmbito de atuação da Estomatologia 

pelas outras especialidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), limita 

a atuação da nossa especialidade. 

Face ao desinvestimento na saúde oral, desde o ensino pré-graduado, 

à sua prática clínica no SNS, acreditamos que seria de extrema 

importância uma reestruturação do ensino académico da 

Estomatologia, assim como, procurar divulgar a especialidade junto da 

comunidade médica, fomentar a interação com serviços europeus 

 

 

 

de Estomatologia e promover atividades científicas de forma a ampliar e 

a diversificar a formação ao longo do internato. Estas ações 

beneficiariam de um modo geral as várias especialidades que connosco 

se relacionam e cujo conhecimento básico em Estomatologia é diminuto, 

comprometendo a avaliação diagnóstica no âmbito da boca e, 

consequentemente, a capacidade de discussão e referenciação à nossa 

especialidade. A promoção da multidisciplinaridade na abordagem de 

doentes do foro estomatológico traduzir-se-á numa melhor prestação 

de cuidados à população, levando a uma melhoria da saúde oral e da 

qualidade de vida dos nossos doentes. 
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RESUMO  
O ameloblastoma é considerado uma entidade benigna, apesar de ter 

um comportamento localmente invasivo e elevada taxa de recidiva. 

Apesar de algum debate que possa existir relativamente à melhor 

abordagem terapêutica a adoptar, o seguimento regular e a longo prazo 

dos doentes com este diagnóstico é indiscutivelmente fundamental. 

Neste sentido, apresentamos um caso ilustrativo de uma doente 

acompanhada no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, 

diagnosticada inicialmente com ameloblastoma uniquístico. Foi 

submetida a marsupialização e, em posterior tempo cirúrgico, a 

enucleação da lesão. Posteriormente à intervenção, a doente 

abandonou a consulta. Após oito anos, a doente regressa ao Serviço de 

Estomatologia com queixas de novo de tumefação gengival dolorosa, 

com imagem radiológica de depressão em copa da cortical óssea. É 

então submetida a excisão da lesão até ao periósteo, que foi 

diagnosticada anatomo-patologicamente como ameloblastoma extra-

ósseo. A doente mantém acompanhamento em Consulta de 

Estomatologia, sem sinais de recidiva.  

 

Abstract  

Ameloblastoma is considered as a benign entity, although it has a locally invasive 

behaviour, as well as high recurrence rates. In spite of some debate that may 

exist surrounding the best therapeutic approach for this patients, a regular and 

at long term follow-up ids undoubtedly crucial. We present the clinical case of a 

patient observed in Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, who was 

initially diagnosed with unicystic ameloblastoma. In this context, the patient 

underwent marsupialization of the lesion and, in a following sugery, the tumor 

was enucleated. After this second intervention, the patient failed to attend 

follow-up appointments. Eight years afterwards, the patient returns to 

Stomatology Unit with de novo complaints of painful gum swelling, accompanied 

by radiographic image of cortical bone dome-shaped depression. The patient had 

the lesion excised until the periosteum, which was anatomopathologically 

diagnosed as extra-osseous ameloblastoma. The patient now has frequent 

appointments at the Stomatology Unit, with no signs of recurrence. 

 

 

 

 

Palavras-chave: ameloblastoma uniquístico, ameloblastoma extra-

ósseo, cirurgia oral. 

Keywords: unicystic ameloblastoma, extra-osseous ameloblastoma, oral surgery. 

 

 

 

INTRODUÇÃO  
O ameloblastoma é um tumor odontogénico epitelial benigno, 

caraterizado por expansão e tendência para a recidiva local (1). Apresenta 

origem em células da lâmina dentária. As abordagens conservadoras 

como a marsupialização, enucleação e curetagem, têm baixa 

morbilidade, mas elevada taxa de recorrência (16-30.5%) (2). O 

ameloblastoma uniquístico é uma variante intra-óssea, que se apresenta 

como uma radiotransparência unilocular por vezes associada a um dente 

incluso com comportamento e taxas de recidiva após tratamento 

conservador mais baixas (1). O ameloblastoma é muitas vezes confundido 

com um quisto dentígero, que também se apresenta como uma 

radiotransparência unilocular associada a um dente incluso, sendo que 

muitas vezes o primeiro tratamento é a enucleação, antes do 

diagnóstico histológico (3). 

 
 

 

CASO CLÍNICO  
Apresentamos o caso de uma mulher de 35 anos que, em 2010, foi 

referenciada à consulta de Cirurgia Oral Hospitalar por lesão óssea da 

mandíbula (sic.). Apresentava tumefação do terço inferior da hemiface 

esquerda sem dor ou parestesia. A ortopantomografia evidenciou lesão 

unilocular radiotransparente, de 54 por 25 mm, com halo esclerótico, 

em relação com 3.8 incluso (Fig. 1) e a Tomografia Computorizada (TC), 

estreita  relação  do  nervo  alveolar  inferior  com  o  siso.  A  lesão  foi  

 

 

CASO CLÍNICO 
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Figura 1: Ortopantomografia de 2010 que revela lesão unilocular 
radiotransparente do terceiro quadrante, em aparente relação com 3.8 incluso 

 

 

 

biopsada e marsupializada, tendo o resultado anátomo-patológico 

sido inconclusivo, revelando epitélio fibroso. Após 5 meses de 

marsupialização a lesão apresentou diminuição de dimensão para 20 

por 17 mm, tendo sido então enucleada, juntamente com a extração 

do siso incluso. O pós-operatório decorreu sem intercorrências.  

A anatomia patológica da lesão identificou ameloblastoma uniquístico 

predominantemente intraluminal com foco intramural. Tendo em 

conta o diagnóstico e, apesar da abordagem conservadora realizada, 

optou-se por manter vigilância, que a doente não cumpriu.  

Volta a consulta em 2019 por tumefação gengival dolorosa na vertente 

vestibular da região molar da mandíbula à esquerda, de mucosa 

íntegra e palpação elástica. Radiograficamente, apresentava 

depressão em copa da cortical da região posterior edêntula do 3º 

quadrante, mantendo continuidade do rebordo ósseo, sem alteração 

do padrão medular adjacente, com área de radiotransparência 

correspondente à localização da tumefação, condicionando depressão 

em copa da cortical mandibular subjacente (Fig. 2). 

 

 

Figura 2: Ortopantomografia de Fevereiro de 2019 demonstrando depressão 
em copa da cortical da região posterior edêntula do terceiro quadrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sob anestesia local, procedeu-se à excisão da lesão gengival extra-óssea 

até ao periósteo, com diagnóstico histológico de ameloblastoma extra-

ósseo com margens negativas (Figs. 3, 4 e 5). Apresentou evolução 

favorável no pós-operatório, e mantém seguimento na especialidade 

(Fig. 6).      

 

 

 
 
Figura 3: Imagem intraoperatória da incisão e descarga para exposição da lesão 

do terceiro quadrante 

 
 

 
 
Figura 4: Imagem intraoperatória da excisão da lesão do terceiro quadrante e loca 
correspondente 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Figura 5: Peça operatória 

 

 
 

Figura 6: Ortopantomografia de Novembro de 2019, demonstrado status 
radiológico pós-operatório 

 
 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES  
O ameloblastoma periférico é uma variante rara correspondendo 

apenas a 1-10% de todos os ameloblastomas (1). Neste caso a lesão 

surge num doente 8 anos depois de ressecção conservadora de 

ameloblastoma uniquístico em topografia adjacente. Podemos então 

considerar a origem da nova lesão, associada a recidiva de 

ameloblastoma uniquístico com padrão de invasão intramural após 

marsupialização, contaminação neoplásica das margens do acesso 

cirúrgico aquando da excisão ou uma segunda lesão primária. A taxa 

de recidiva do ameloblastoma uniquístico é menor do que as suas 

variantes sólida e periférica, o que levou ao consenso de que uma 

abordagem inicial menos invasiva é mais adequada (4), mas alguns 

tumores uniquísticos apresentam padrão de invasão transmural com 

comportamento semelhante ao da variante multiquística (5). 

 

 

 

 

 

O diagnóstico definitivo da variante uniquística exige exame histológico 

completo de toda a lesão, pelo que uma biopsia incisional poderá não 

ser representativa. Apesar de taxas de transformação baixas e de cura 

elevadas com abordagens conservadoras, alguns autores propõem 

tratamento cirúrgico inicial mais agressivo(6). A vigilância estomatológica 

é um importante fator prognóstico devido à taxa de recidiva associada à 

variante mais agressiva da lesão (5). 
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RESUMO  
Angina Bolhosa Hemorrágica (ABH), é uma lesão oral enigmática de 

carácter benigno, define-se clinicamente pelo aparecimento súbito de 

bolhas com conteúdo hemático, na cavidade oral.  

Acomete maioritariamente indivíduos de meia-idade e idosos, como 

se verifica no caso descrito.  

O caso relata uma doente hipertensa de 85 anos, que recorre por 

queixas álgicas e lesão bolhosa com conteúdo hemático, localizada na 

mucosa jugal esquerda, com 1 dia de evolução. No mês anterior, terá 

apresentado uma lesão similar no palato mole.  

Após se estabelecer o diagnóstico clínico de Angina Bolhosa 

Hemorrágica, o tratamento instituído foi sintomático. 

O objetivo do presente artigo é realizar o correto diagnóstico e 

tratamento da ABH, bem como reduzir as dimensões desta lesão para 

evitar complicações, como o compromisso da via aérea.  

 

Abstract  

Hemorrhagic Bullous Angina (ABH), is an enigmatic oral lesion of benign 

character, clinically defined by the spontaneous bubble appearance with hematic 

content, in the oral cavity. 

It mostly affects middle-aged and elderly people, as seen in the case described. 

The case reports an 85-year-old hypertensive woman, who recurs for pain 

complaints and a bullous lesion with hematic content, located in the left cheek 

mucosa, with 1 day of evolution. In the previous month, he had a similar lesion 

on the soft palate. 

After establishing the clinical diagnosis of Hemorrhagic Bullous Angina, the 

treatment instituted was symptomatic. 

The purpose of this article is to perform the correct diagnosis and treatment of 

ABH, as well as to avoid complications that may originate a life-threatening 

situation. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Angina Bolhosa Hemorrágica, Lesão Benigna, Doença 

Bolhosa. 
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INTRODUÇÃO  
Angina Bolhosa Hemorrágica (ABH), é uma lesão oral enigmática de 

carácter benigno, que se define clinicamente pelo aparecimento súbito 

de bolhas com conteúdo hemático, que rompem e desaparecem sem 

deixar cicatriz. Esta lesão afeta essencialmente a cavidade oral, com 

predomínio no palato mole e orofaringe. (1) 

ABH apresenta uma etiologia desconhecida, não tem qualquer relação 

com distúrbios hematológicos, dermatológicos ou doenças sistémicas (1) 

e segundo alguns autores pode ser potenciada pelo trauma resultante 

da mastigação, ou impacto de alimentos duros. (2) 

Angina Bolhosa Hemorrágica é uma entidade pouco frequente, acomete 

maioritariamente indivíduos de meia-idade e idosos, sem predileção por 

etnia ou sexo. (1,3) 

O estudo anatomopatológico demonstra a formação de uma fenda 

subepetilial com conteúdo hemorrágico e infiltrado inflamatório. (4)  

O diagnóstico diferencial deve ser realizado com outras patologias 

vesiculo-bolhosas da cavidade oral, doenças cutâneo-mucosas 

autoimunes (Pênfigo Vulgar, Penfigoide Mucomembranoso, Doença 

Linear IgA, Epidermólise Bolhosa Adquirida e Amiloidose Bolhosa) e 

doenças hematológicas (Trombocitopenia, Vasculites ou Doença de Von 

Willebrand)(2,4,5) apresentando-se como diagnóstico de exclusão. 
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CASO CLÍNICO  
Doente do sexo feminino, de 85 anos, recorre ao serviço de urgência do 

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, por lesão hemorrágica 

dolorosa na mucosa jugal esquerda, com 1 dia de evolução. Doente 

refere aparecimento espontâneo da lesão bolhosa com conteúdo 

hemático e posterior rotura, nega associação traumática. 

Terá apresentado no mês anterior, lesão no palato mole com 

características similares, com autorresolução da lesão. 

Dos antecedentes patológicos conhecidos destacam-se gastrite, 

hipertensão arterial e gota, medicadas respetivamente com 

pantoprazol, ramipril e alopurinol. 

Não apresentava alergias medicamentosas conhecidas. 

Realiza revisões analíticas periódicas no seu médico de família onde não 

são registadas alterações. 

No exame objetivo apresenta edentulismo, estando reabilitada com 

prótese total acrílica e destaca-se lesão com cerca de 25 mm de maior 

diâmetro, bem delimitada, com margens irregulares, com 

características hemorrágicas e coberta parcialmente por membrana de 

fibrina. Sem hemorragia ativa, mas com sinais infamatórios na periferia 

da lesão (Figs. 1 e 2). 

Não foi realizada biópsia em contexto de urgência.  

Estabeleceu-se o diagnóstico clínico de Angina Bolhosa Hemorrágica. 

Instruiu-se a doente, a realizar aplicação tópica de clorohexidina 

associada a esquema de AINES sistémicos.  

A consulta de reavaliação ao fim de 1 mês revelou boa cicatrização da 

lesão e ausência de novas lesões. 

 

 

Figura 1: Angina Bolhosa Hemorrágica, localizada na mucosa jugal esquerda, sem 
evidência de trauma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Lesão com 25 mm no seu maior diâmetro, bem delimitada, com margens 
irregulares, com características hemorrágicas, coberta parcialmente por 
membrana de fibrina, sem hemorragia ativa, com sinais inflamatórios na periferia 
da lesão. 

 

 

 

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES  
ABH é um distúrbio caracterizado pelo aparecimento espontâneo de 

vesículas ou bolhas de sangue na mucosa oral acometendo 

principalmente o palato mole.(7)  Embora a sua causa seja desconhecida, 

muitos doentes apresentam antecedentes de trauma. Na literatura 

foram descritas outras etiologias possíveis, como o uso recorrente de 

corticoides inalados, a toma de anticoagulantes e a diabetes mellitus. (3,4)  

Ocorre mais frequentemente em indivíduos de meia-idade e idosos.  

Doentes com distúrbios hematológicos, como a trombocitopenia, 

podem apresentar manifestações semelhantes à ABH, sendo que a 

grande diferença reside no fato da ABH não apresentar alterações no 

hemograma.(3) No caso clínico descrito, a suspeita de possível doença 

hematológica seria relevante, mas foi descartada pelos de exames 

hematológicos periódicos e pelo fato de não terem sido detetados sinais 

de discrasia hemorrágica, como petéquias ou hematomas na pele. 

A presença de fatores como, a idade, a apresentação clínica da lesão, a 

ausência de outras lesões na mucosa e na pele, bem como a inexistência 

de antecedentes patológicos relevantes, permitiu estabelecer um 

diagnóstico clínico de exclusão sem necessidade de recurso de estudo 

anatomopatológico.  

ABH de pequenas dimensões é autolimitada com resolução espontânea 

ao fim de 7 a 10 dias.(8)  

Em caso de desconforto ou dor é aconselhado tratamento sintomático.(2)  

O tratamento indicado consiste na associação de AINES sistémicos 

associados a desinfeção tópica com clorohexidina. Se difícil cicatrização 

deve proceder-se à aplicação de corticoide tópico. 

 

 

 

 



 

 

Apesar de benigna, esta lesão pode ser considerada severa, quando a 

sua localização e as suas dimensões causam compromisso da via 

aérea. Por exemplo, a localização no palato mole pode implicar 

necessidade de realizar uma incisão na bolha hemorrágica em 

ambiente controlado, com o objetivo de reduzir a sua dimensão e 

prevenir a complicação. (2,6,8) 

Em suma, é de extrema importância a realização de um bom 

diagnóstico diferencial, através de uma anamnese e exame físico 

detalhados de forma a excluir outras patologias, assumindo 

diagnóstico de ABH. 
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RESUMO  
O cancro da cavidade oral é o cancro de cabeça e pescoço mais 

frequente, sendo o carcinoma pavimentocelular a entidade mais 

comum, correspondendo a cerca de 90% de todos os tumores 

malignos da cavidade oral. Alguns dos principais fatores de risco para 

cancro da cavidade oral são infeção pelo Papiloma vírus humano e o 

consumo tabaco, álcool e bétel. Por usa vez, o consumo de bétel é 

considerado como a maior causa de fibrose submucosa da cavidade 

oral. Apresentamos o caso de um carcinoma pavimentocelular da 

mucosa jugal em doente de Bangladesh com hábito de consumo de 

bétel. 

 

Abstract  

Oral cancel is the most common head and neck cancer, and the squamous cell 

carcinoma is the most common entity, making up almost 90% of all malign 

tumours of the oral cavity. Some of the main risk factors for oral cancer are 

Human papillomavirus infection and tobacco, alcohol and betel use. Betel use is 

the main cause of oral submucous fibrosis. We present a case of squamous cell 

carcinoma in a patient from Bangladesh who has a history of betel use. 

 

 

Palavras-chave: Noz de bétel, Noz de areca, cancro oral, cancro 

da cabeça e pescoço, carcinoma pavimentocelular. 

Keywords:  Betel quid, areca nut, oral cancer, head and neck cancer, squamous 

cell carcinoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO  
O cancro de cabeça e pescoço é o sétimo tumor maligno mais comum 

a nível mundial, afetando aproximadamente 890.000 pessoas e 

causando quase 450.000 mortes por ano.(1) Por sua vez, o cancro da 

cavidade oral é o cancro de cabeça e pescoço mais frequente, sendo o 

carcinoma pavimentocelular a entidade mais comum, 

correspondendo a cerca de 90% de todos os tumores malignos da 

cavidade oral.(2) Tendo em conta a elevada taxa de mortalidade e baixa 

taxa de cura, quando diagnosticados tardiamente, o carcinoma 

pavimentocelular da cavidade oral representa um problema sério para 

a saúde pública, com um forte impacto social, económico e pessoal.(2) 

Alguns dos principais fatores de risco para cancro da cavidade oral são 

infeção pelo Papiloma vírus humano (HPV) e o consumo tabaco, álcool 

e bétel.(1,3,4) Em países em desenvolvimento com o hábito cultural do 

consumo de bétel, a incidência de cancro da cavidade oral é alta, 

principalmente em países como a Índia, onde corresponde a mais de 

50% de todos os cancros, Sri Lanka, Tailândia, Taiwan, Paquistão e 

Bangladesh.(3,4) Comparativamente, países desenvolvidos como o 

Japão, EUA e países europeus têm baixas incidências de cancro da 

cavidade oral. Além das diferentes taxas de incidência, também a 

localização dos cancros da cavidade oral varia de acordo com a região 

geográfica. Na Índia e Sudeste Asiático, a maioria dos cancros ocorre 

na língua e na mucosa jugal, por outro lado, nos países ocidentais, a 

localização mais comum é o pavimento, sendo que a língua é uma 

localização rara.(5) A noz de bétel, também conhecida como noz de 

areca, corresponde à semente da planta Areca catechu, e tem 

propriedade aditivas semelhantes à nicotina, cafeína e álcool.(6,7) A 

nível mundial, a noz de bétel é consumida por cerca de 10% da 

população, sob diversas formas. Pode ser consumida envolta em folha 

de bétel, com especiarias e outros aditivos.(6) Outro ingrediente 

frequentemente adicionado à noz de bétel é o tabaco, sendo o 

consumo destas substâncias muitas vezes referido como “smokeless 

tobacco”, no qual ocorre absorção da nicotina diretamente pela 

mucosa  da  cavidade  oral.(8)  Além  de  ser  um  fator  de  risco  para o 
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aparecimento de cancro da cavidade oral, o consumo de bétel nas suas 

diversas formas também está associado a um pior prognóstico da 

doença, quando comparado com cancro da cavidade oral cuja 

etiologia não seja o consumo de bétel.(9) O consumo de noz de bétel é 

considerado como a maior causa de fibrose submucosa da cavidade 

oral, que é caraterizada pela progressiva fibrose dos tecidos 

submucosos, o que leva a um endurecimento da mucosa oral e 

limitação da abertura bucal. Este facto fez com que a noz de bétel fosse 

considerada como um agente carcinogénico de Grupo 1 pela 

International Agency for Research on Cancer em 2004(10), provando 

que existe evidência suficiente de que a noz de bétel, mesmo não 

associada a outros ingredientes, é carcinogénica para humanos.(10) 

Além da fibrose submucosa, o cancro da cavidade oral associado ao 

consumo de bétel, também se manifesta frequentemente por 

leucoplasia e eritroplasia.(11) 

 

CASO CLÍNICO  
Doente de sexo masculino, de 52 anos de idade, natural de 

Bangladesh, referenciado à Consulta de Cirurgia Oral devido a lesão 

ulcerada da mucosa jugal esquerda, com cerca de 2 meses de 

evolução. Tinha como antecedentes o consumo de bétel e excisão de 

lesões bilaterais semelhantes à atual, há cerca de 20 anos no Dubai, 

cujos resultados histopatológicos desconhecia. Tinha realizado, cerca 

de um mês antes, uma tomografia computadorizada (TC) da face, que 

apresentava ”moderado espessamento da parede lateral esquerda da 

cavidade oral, sem aparente extensão para o pavimento e sem 

alterações da língua, paredes laterais da orofaringe ou hipofaringe. 

Apresentava ainda pequenos gânglios com localização sub 

mentoniana, dentro dos limites superiores fisiológicos.” Ao exame 

objetivo, apresentava uma lesão exofítica endurecida e ulcerada na 

mucosa jugal esquerda com aproximadamente 5 cm de maior eixo, 

alcançando o rebordo gengival do 3º quadrante e atingindo, mas não 

invadindo, o trígono retromolar e o fundo do vestíbulo do 2º 

quadrante (Fig. 1). Não eram palpáveis adenopatias cervicais. 

Apresentava ainda limitação da abertura bucal e, na mucosa jugal 

direita, endurecimento dos tecidos, compatível com provável fibrose 

submucosa. 

 

Figura 1: lesão exofítica ulcerada na mucosa jugal esquerda. 

 

 

 

 

Optou-se por realizar uma biópsia incisional da lesão na mucosa jugal 

esquerda, cujo resultado histológico foi “carcinoma pavimentocelular, 

de configuração papilar, bem diferenciado e queratinizante, com focos 

de necrose, sem evidência de invasão linfovascular ou crescimento 

perineural; a lesão era negativa para HPV do tipo 16.” Encaminhou-se 

o doente para o Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco 

Gentil E.P.E. (IPO Lisboa) para estadiamento da lesão e tratamento. Foi 

feita a revisão das lâminas da biópsia incisional diagnóstica, que 

confirmou carcinoma pavimentocelular. O doente realizou uma TC da 

face e pescoço com contraste, que apresentava “tumor na parte 

posterior da mucosa jugal esquerda, que correspondia a lesão 

captante ulcerada de limite superior ao nível da abertura do canal de 

Stenon, que se prolongava inferiormente ao trígono retromolar e 

rebordo gengival do 3º quadrante (Fig. 2), e tinha erosões superficiais 

na região do trígono e crista alveolar, presentes até à região pré-molar 

(Fig. 3). O componente tumoral de partes moles tinha 36 x 14 mm de 

maiores eixos aproximados em secção transversal. Apresentava ainda 

um conjunto de gânglios suspeitos no territórios submentoniano, 

adenomegalias submandibulares e nos níveis II bilaterais inespecíficas, 

encontrando-se à esquerda uma de maior suspeição, visto aparentar 

discreta heterogeneidade” (Fig. 4). De acordo com estes dados, foi 

considerado um cT3N0. 

 

 

Figura 2: TC da face e pescoço com contraste - janela 

de tecidos moles, onde é visível o tumor (corte axial). 

Figura 3: TC da face e pescoço com contraste - janela de osso, onde se 

observa a erosão óssea a nível do 3º quadrante (esq. - corte sagital; dir. - 

corte coronal). 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 4: TC da face e pescoço com contraste - janela de tecidos moles, onde 

são visíveis adenomegalias (cortes axiais). 

 

Devido às características suspeitas da adenomegalia esquerda, optou-

se por realizar uma citologia aspirativa por agulha fina eco-guiada, 

sendo que a ecografia cervical confirmou “em topografia 

supraclavicular esquerda, um gânglio com morfologia arredondada, 

eixo curto de 6 mm, hilo adiposo não visível, inespecífico”, cuja 

citologia aspirativa excluiu a presença de células neoplásicas. O plano 

de tratamento passou por excisão alargada da mucosa jugal esquerda 

com mandibulectomia marginal do 3º quadrante, esvaziamento 

ganglionar cervical radical modificado à esquerda e supra omo-hioideu 

à direita, com reconstrução com retalho antebraquial. O resultado 

histológico da peça operatória confirmou carcinoma 

pavimentocelular, com estadio pT2N0. Neste caso considerou-se não 

haver indicação para radioterapia adjuvante. 

 

DISCUSSÃO  
Tal como referido anteriormente, certos hábitos deletérios, como o 

consumo de bétel, variam muito dependendo da nacionalidade e 

cultura do doente, e podem ter uma correlação direta com certas 

patologias.(3,4) O facto do doente ser de Bangladesh, que é um dos 

países com o hábito cultural do consumo de bétel(3,4), associado à 

localização das lesões na mucosa jugal, que é dos locais mais comuns 

no Sudeste Asiático mas não nos países ocidentais(5), foram pistas para 

o célere encaminhamento do doente para a nossa consulta de Cirurgia 

Oral e, consequentemente, para o diagnóstico do carcinoma 

pavimentocelular da cavidade oral. Tendo em conta a elevada taxa de 

mortalidade e baixa taxa de cura dos carcinomas pavimentocelulares 

da cavidade oral quando não diagnosticados precocemente(2) e o pior 

prognóstico em lesões associadas com o consumo de bétel(9), como se 

verificou neste caso, expecta-se um prognóstico reservado. Este caso 

evidencia a importância do rastreio, diagnóstico e tratamento 

precoces dos cancros da cavidade oral, de forma a aumentar não só a 

sobrevida, mas também a qualidade de vida dos doentes, de forma a 

ter o menor impacto possível no seu quotidiano. 
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RESUMO  
Os tumores odontogénicos benignos representam um grupo complexo 

de entidades de comportamento clínico e tipos histológicos diversos. 

Em 2017 a Organização Mundial de Saúde classificou os tumores 

odontogénicos benignos em três grupos: tumores do epitélio 

odontogénico, tumores odontogénicos mistos e tumores do 

ectomesênquima odontogénico. 

O objetivo desta revisão da literatura é resumir a evidência existente 

relativa aos vários tumores benignos de origem odontogénica: a sua 

apresentação clínica, radiológica e histopatológica, o seu 

comportamento, a terapêutica mais adequada e o prognóstico 

associado. Estes, são conhecimentos basilares na prática diária e 

permitem um diagnóstico atempado e orientação adequada com altas 

taxas de sucesso.   

 

Abstract  

Benign odontogenic tumors represent a varied group of lesions with different 

clinical behavior and various histological characteristics. In 2017, the World 

Health Organization classified benign odontogenic tumors into three 

categories: odontogenic epithelial tumors, mixed odontogenic tumors and 

odontogenic ectomesenchymal tumors. 

The purpose of this literature review is to aggregate basilar knowledge related 

to the various benign odontogenic tumors: their clinical, radiological and 

histopathological presentation, their behavior, the most appropriate therapy 

and associated prognosis. This is an important knowledge in daily practice and 

will allow early diagnosis and adequate guidance with high success rates. 

 

Palavras-chave: Tumor Odontogénico, Ameloblastoma, Tumor 

Odontogénico Adenomatóide, Fibroma Ameloblástico, Fibro-odontoma 

ameloblástico, Odontoma, Fibroma Odontogénico, Mixoma Odontogénico, 

Cementoblastoma. 

Keywords: Odontogenic tumor, Ameloblastoma, Adenomatoid odontogenic 

tumor, ameloblastic fibroma, ameloblastic fibro-odontoma, odontoma, 

odontogenic fibroma, odontogenic myxoma, cementoblastoma. 

 

 
 

 

INTRODUÇÃO  
As lesões que atingem os maxilares são classificadas em três grupos: 

as neoplasias e tumores com origem odontogénica (“tumores 

odontogénicos”), as neoplasias e lesões com origem óssea (“tumores 

não-odontogénicos”) e os quistos epiteliais.  

Os tumores odontogénicos benignos representam um grupo complexo 

de entidades de comportamento clínico e tipos histológicos 

diversos(1,2). Algumas destas lesões são verdadeiras neoplasias, 

enquanto outras representam malformações semelhantes a tumores 

– os hamartomas(2).    

Para compreender a origem dos tumores odontogénicos convém 

relembrar a odontogénese. A morfologia do gérmen dentário e a 

diferenciação das suas células depende das interações entre o epitélio 

e o ectomesênquima. Alterações destas interações estão presentes 

também nos tumores odontogénicos e o tecido neoplásico resultante 

irá determinar a sua classificação(2). 

Em 2017 a Organização Mundial de Saúde classificou os tumores 

odontogénicos benignos em três grupos: os tumores do epitélio 

odontogénico, sem participação do ectomesênquima; os tumores 

odontogénicos mistos, compostos pelo epitélio odontogénico e 

elementos do ectomesênquima; e os tumores do ectomesênquima 

odontogénico(2). Na tabela 1 encontram-se resumidos os tumores 

odontogénicos benignos segundo a classificação de 2017. 

 

 

Tabela 1 | Classificação dos tumores odontogénicos benignos. 

 

 

 
Tumores do Epitélio 
Odontogénico 

Ameloblastoma 

Tumor Odontogénico Adenomatóide 

Tumor Odontogénico Epitelial Calcificante 

Tumor Odontogénico Escamoso 

REVISÃO NARRATIVA 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Neoplasia


 

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  
Uma revisão da literatura foi conduzida na base de dados da MedLine, 

sem restrições relativas à data de publicação. Os artigos foram 

pesquisados no período entre março e abril de 2021, usando os termos 

“odontogenic tumor” e “benign tumor”. Foram incluídos artigos de 

investigação retrospetivos e prospetivos, casos clínicos e revisões 

bibliográficas (n=62). Foram excluídos os quistos epiteliais (n=45) e os 

tumores odontogénicos benignos muito raros (prevalência inferior a 

1%).   

 

RESULTADOS  

TUMORES ODONTOGÉNICOS BENIGNOS 

TUMORES DO EPITÉLIO ODONTOGÉNICO: 

 

AMELOBLASTOMA 

O ameloblastoma é o tumor do epitélio odontogénico mais comum e 

com maior significado clínico(3-5). 

Existem três apresentações clinico-radiográficas: o ameloblastoma 

convencional (75-86%); o ameloblastoma uniquístico (13-21%) e o 

ameloblastoma periférico (1-4%)(2,5-8).  

 

Ameloblastoma Convencional 

Ocorre numa faixa etária alargada, com igual prevalência desde a 3.ª à 

7.ª décadas de vida(3,6,9). Alguns estudos demonstraram predileção 

pela raça negra, contudo não é consensual na literatura(1,3,4,6). 

A maioria ocorre nas regiões posteriores da mandíbula(2,4,5,7,9,10). 

Quando apresentam menores dimensões podem constituir achados 

em exames radiográficos de rotina, contudo com o crescimento, 

apesar de  lento,  tornam-se  evidentes,  como uma massa mandibular  

 

 

 

 

expansiva, podendo atingir dimensões grotescas e provocar 

desfiguração (Fig. 1)(1,3-10). Dor e parestesias são sintomas incomuns, 

mesmo na presença de tumores de grandes dimensões(3-5,7).  

Radiograficamente apresentam-se como uma lesão radiolucente, 

multiloculada, com margens bem definidas, num aspeto tipo “bolhas 

de sabão” ou em “favo de mel” (Fig. 1)(2,4,6,7). Verifica-se comumente o 

deslocamento, a inclusão e a reabsorção das raízes dos dentes 

adjacentes ao tumor, podendo provocar mobilidade e alterações do 

alinhamento dentário(2,4,11). A expansão das corticais vestibular e 

lingual está frequentemente presente(2,6). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ameloblastoma gigante causando desfiguração facial e aspeto 

radiológico, poliquístico, desta lesão. (adaptado de Z. Catherine et al., 2013)(4)  

 

Existem vários subtipos histológicos descritos com pouco significado 

prognóstico(8,12). O subtipo mais comum é o folicular em que se 

verificam ilhas de epitélio odontogénico num estroma de tecido 

conjuntivo fibroso(5,7,12). A variante desmoplásica tem uma 

apresentação clinico-radiográfica distinta, caracterizando-se por uma 

radiopacidade mista nas regiões mais anteriores dos maxilares, 

mimetizando uma doença fibro-óssea(1,2). Microscopicamente a 

radiopacidade corresponde a um estroma de tecido conjuntivo 

bastante denso e colagenizado. 

Existem duas opções terapêuticas no ameloblastoma convencional. A 

mais conservadora, com enucleação do tumor e curetagem óssea que 

apresenta altas taxas de recorrência (50-90%) e outra mais radical que 

consiste na resseção marginal ou segmentar do tumor, com taxas de 

recorrência mais baixas (15%)(5,6,8,11). O tratamento radical é o mais 

adotado, pois o ameloblastoma é um tumor não capsulado e 

infiltrativo que geralmente se estende para além dos limites 

radiográficos(2-8,10,11,13). Estão recomendadas margens de resseção de 

1 cm para os ameloblastomas da mandíbula e de 1.5-2 cm para os da 

maxila(4,5,7). Estes últimos são particularmente perigosos pelas 

estruturas vitais que podem atingir, sendo muitas vezes difícil obter 

margens cirúrgicas adequadas(8). 

É mandatória a vigilância clínica e imagiológica a longo prazo, pois as 

recorrências podem manifestar-se muitos anos após a cirurgia(2,3,6,8,11). 

 

Ameloblastoma Uniquístico 

Clinicamente é semelhante ao ameloblastoma convencional, contudo 

é diagnosticado em idades mais precoces(1,2,7,11). 

Radiograficamente, caracteriza-se por uma radiolucência bem 

circunscrita que envolve tipicamente a coroa de um 3.º molar incluso, 
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Fibroma Ameloblástico 
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mimetizando um quisto dentígero (Fig. 2), embora também possa 

mimetizar um quisto radicular ou residual(2,7). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ameloblastoma uniquístico mimetizando radiograficamente um 
quisto dentígero. (adaptado de Wright J.M. e Tekkesin M.S., 2017)(2)  

 

O diagnóstico desta entidade é um dilema e, na maior parte das vezes, 

é realizado após análise histopatológica da peça operatória. Existem 

três variantes: a luminal (o tumor está confinado à superfície luminal); 

a intraluminal/plexiforme (o tumor projeta-se do revestimento) e a 

mural (o tumor infiltra-se na parede)(2,5,7,8). 

Uma vez que este tumor é diagnosticado frequentemente apenas após 

análise histológica, é frequentemente tratado como um quisto por 

enucleação e curetagem da loca quística(5,7). Se os elementos 

ameloblásticos forem luminais ou intraluminais, então a enucleação 

consistiu no tratamento adequado, mas se a análise histológica 

mostrar uma variante mural então a orientação do doente é 

controversa. Alguns cirurgiões preconizam a ressecção local como 

medida profilática enquanto outros preferem manter vigilância 

apertada com controlo imagiológico e atuar apenas em caso de 

recorrência(2,5,7,8,11). As taxas de recorrência após tratamento 

conservador são de 10-20%(5,7,8). 

 

Ameloblastoma Periférico 

É um tumor muito raro, cuja particularidade é a sua localização 

extraóssea visto que histopatologicamente é semelhante ao 

ameloblastoma convencional(2,5). 

Clinicamente surge como uma lesão séssil ou pedunculada, não 

ulcerada, de consistência firme e não dolorosa na mucosa alveolar ou 

gengival posterior, mais frequentemente na mandíbula, podendo 

mimetizar um pólipo fibroepitelial ou um granuloma piogénico (Fig. 

3)(5).   

Tem um comportamento clínico inócuo e responde bem à excisão 

cirúrgica local(2,5,8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ameloblastoma periférico representado por uma lesão 
nodular na mucosa gengival. (adaptado de Wright J.M. e Tekkesin M.S., 2017)(2)  

 

 

 

TUMOR ODONTOGÉNICO ADENOMATÓIDE 

Representa 2-7%(2,14,15). É uma doença do adulto jovem e existe uma 

predileção pelo género feminino(2,14,16). 

Topograficamente existe predileção pela região mais anterior da 

maxila(2,16-18). São frequentemente assintomáticos, sendo descobertos 

em radiografias de rotina ou no contexto de um dente não 

erupcionado(14-17,19,20). 

Existem três formas de tumor odontogénico adenomatóide: a 

folicular, a extrafolicular e a extraóssea(2,18-21). 

A mais frequente é a variante folicular cuja apresentação imagiológica 

consiste numa lesão radiolucente, uniloculada, com limites bem 

definidos e corticalizados, que envolve a coroa de um dente não 

erupcionado, geralmente o canino (Fig. 4)(2,16-21). Desta forma é difícil 

distinguir o tumor odontogénico adenomatóide folicular do mais 

comum quisto odontogénico dentígero(2,17,19,21,22). Menos 

frequentemente aparece na sua a variante extrafolicular consiste 

numa radiolucência uniloculada, localizada entre as raízes de um 

dente erupcionado, lembrando um quisto periodontal lateral(2,18,23). 

As lesões extraósseas são muito raras e clinicamente aparecem como 

nódulos sésseis na gengiva maxilar, lembrando lesões fibrosas comuns 

da gengiva(18,24). 

Macroscopicamente, constitui uma lesão circunscrita por uma cápsula 

fibrosa(2,16,18). Histologicamente, é caracterizado por uma grande 

quantidade de células tumorais epiteliais e pouco estroma, arranjadas 

em ninhos, cordões, lençóis, rosetas e/ou pseudoductos (Fig. 4)(2,24,25). 

O tumor odontogénico adenomatóide tem um comportamento 

benigno e devido à existência de cápsula a enucleação completa é 

curativa(2,14,16-19). A recorrência é extremamente baixa(16,17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Características radiográficas e histológicas típicas do tumor 
odontogénico adenomatóide. (adaptado de Acharya S. el al., 2014)(19) 

 



 

 

TUMORES ODONTOGÉNICOS MISTOS 

FIBROMA AMELOBLÁSTICO 

É um tumor incomum que afeta frequentemente aos jovens(2,3,26-28). 

Maioritariamente assintomático, apresenta localização preferencial 

na região posterior da mandíbula(2,27,28).  

Radiograficamente, surge como uma radiolucência uni ou 

multiloculada, frequentemente associada a um dente incluso(2,26-28).   

Microscopicamente, consiste  num tecido mesenquimatoso rico em 

células que mimetizam papila dentária primitiva misturado num 

epitélio odontogénico em proliferação(2,26-28).     

O tratamento consiste na remoção conservadora do tumor com 

vigilância adequada(2,3,26-28). As taxas de recorrência são muito 

variáveis, dependendo das séries(26). 

 

FIBRO-ODONTOMA AMELOBLÁSTICO 

Trata-se de um tumor com características gerais de um fibroma 

ameloblástico mas que também contém esmalte e dentina(28-30). 

Caracteriza-se por uma radiolucência uni ou multiloculada com 

quantidades variáveis de material calcificado, que tem a radiopacidade 

de um dente. Este material calcificado dentro do tumor pode aparecer 

como múltiplas, pequenas radio-opacidades isoladas ou como um 

conglomerado sólido(28,29). 

Histopatologicamente, o componente de tecido mole é idêntico ao do 

fibroma ameloblástico e os elementos calcificados consistem em focos 

de matriz de esmalte e dentina (Fig. 5)(29,30).  

Geralmente estes tumores são tratados com curetagem conservadora 

da lesão, com baixas taxas de recorrência e um prognóstico 

excelente(30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Histologia do fibro-odontoma ameloblástico no qual o 
componente de tecido mole é idêntico ao do fibroma ameloblástico 
e os elementos calcificados consistem em focos de matriz de 
esmalte e dentina. (adaptado de Buchner A.,Kaffe I. e Vered M., 2013)(29) 

 

 

ODONTOMA 

Os odontomas são os tumores odontogénicos mais comuns, com uma 

prevalência de 22%(31). 

 

 

 

 

A sua etiologia ainda não está totalmente esclarecida, podendo estar 

associada a fatores locais ou fatores genéticos(31). Ocorre um 

desenvolvimento completo das células epiteliais e mesenquimais, que 

por sua vez originam ameloblastos e odontoblastos que, apesar de 

funcionais, não atingem o estadio normal de morfodiferenciação, 

resultando numa deposição de esmalte, dentina e tecido pulpar num 

padrão anormal(31,33). Desta forma, os odontomas não passam de uma 

alteração do desenvolvimento dentário, sendo considerados 

hamartomas(31,32). 

Clinicamente, surgem como uma pequena massa, usualmente da 

dimensão de um dente, assintomática e por isso muitas vezes 

descoberta acidentalmente numa radiografia de rotina(32,33). Lesões 

maiores podem traduzir-se num abaulamento intraoral, de 

consistência dura e indolor(32). Noutros casos é diagnosticado por 

provocar atraso na erupção dentária(32,33). O diagnóstico ocorre 

habitualmente nas primeiras duas décadas de vida(31-33). 

Apesar do seu carácter benigno, apresenta risco de desenvolver 

alterações quisticas ou interferir com a erupção dentária, pelo que a 

excisão cirurgica está recomendada, com um prognóstico excelente(31-

33). 

De acordo com as suas características morfológicas e histológicas, os 

odontomas podem ser classificados em compostos ou complexos(32).  

 

Odontoma composto 

Os odontomas compostos são mais frequentes, com uma incidência 

entre 9-37%, sendo mais prevalentes nas regiões anteriores dos 

maxilares(31-33). Consistem em múltiplas estruturas morfologicamente 

semelhantes a dentes, que radiologicamente apresentam 

radiodensidade de esmalte e estão rodeadas por um halo 

radiolucente(31-33). O aspeto radiológico costuma ser suficiente para o 

diagnóstico (Fig. 6)(32). 

Histologicamente contêm na sua composição esmalte, tecido pulpar e 

estruturas semelhantes a gérmenes dentários(31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Odontoma composto: aspeto radiológico (A) e aspeto macroscópico (B); 
Odontoma complexo: aspeto radiológico (C) e aspeto macroscópico (D). (adaptado 
de Satish et al., 2011; Rana et al., 2019 e Gharote H., 2016)(31-33)  

 

 



 

 

Odontoma complexo 

Os odontomas complexos apresentam uma incidência de 5-30%, 

sendo mais comuns nas regiões posteriores dos maxilares(31-33). 

Consistem num conglomerado de esmalte e dentina sem qualquer 

semelhança anatómica com um dente(33). Radiologicamente, 

apresentam-se como uma massa amorfa, radiopaca, com um halo 

radiolucente (Fig. 6)(31,33). 

Do ponto de vista histológico são maioritariamente compostos por 

dentina tubular madura e uma matriz de esmalte imaturo(31). 

 
 

TUMORES DO ECTOMESÊNQUIMA ODONTOGÉNICO 

FIBROMA ODONTOGÉNICO 

O fibroma odontogénico deriva dos tecidos do ectomesênquima 

dentário e divide-se nas formas central e periférica, consoante a sua 

localização seja intraóssea ou nos tecidos periféricos(34,35). 

 

Fibroma Odontogénico Central 

O fibroma odontogénico central ocorre numa ampla faixa etária (4-80 

anos), apresentando uma predileção pelo género feminino(34,35). Em 

cerca 55% dos casos atinge os setores posteriores da mandibula e em 

cerca 45% dos casos os setores mais anteriores da maxila(34). 

Inicialmente as lesões são assintomáticas, contudo, com o 

crescimento lento podem causar uma tumefação indolor ou 

mobilidade dentária(34,35). 

Radiologicamente, consiste numa lesão radiolucente, unilocular, bem 

definida, associada à raiz de um dente, podendo simular uma lesão 

endodôntica(35). Lesões maiores podem ser multiloculares e causar 

reabsorção óssea ou radicular(34,35). 

Histologicamente, caracteriza-se pela presença de um tecido 

conjuntivo rico em fibras de colagénio e quantidades variáveis de 

epitélio odontogénico(35). 

O tratamento consiste na enucleação e curetagem, garantindo a 

remoção completa da lesão(35). O prognóstico é bom, com uma baixa 

probabilidade de recidiva(34). 

 

Fibroma Odontogénico Periférico 

O fibroma odontogénico periférico ocorre nos tecidos moles como 

uma massa gengival firme, de pequenas dimensões, sem alteração de 

cor ou textura, frequentemente localizada na face vestibular dos 

quadrantes inferiores(36,37). Esta apresentação clínica é semelhante às 

lesões fibrosas gengivais, cuja prevalência é mais elevada(37). O 

atingimento ósseo é raro(36,37).  

Histologicamente é semelhante à variante central(37). 

O tratamento consiste na excisão cirúrgica e a probabilidade de 

recorrência é baixa(36,37). 

 

 

 

 

MIXOMA ODONTOGÉNICO 

O mixoma odontogénico corresponde a 3-6% de todos os tumores 

odontogénicos e é mais comum na mandibula(38,39). É 

maioritariamente diagnosticado em adultos jovens(38). 

Apesar de benigno, é localmente agressivo(39). As lesões de pequenas 

dimensões podem ser assintomáticas e frequentemente 

subdiagnosticadas(39). O aumento progressivo da sua dimensão causa 

expansão da tábua óssea e tumefação não dolorosa (Fig. 7)(38,39).  

Radiologicamente, apresenta-se como uma lesão radiolucente, uni ou 

multilocular, com margens irregulares, traduzindo a ausência de 

cápsula, característica deste tumor(38). Lesões maiores, podem causar 

deslocação ou reabsorção radicular(38.39). A presença de trabéculas 

ósseas organizadas entre si em ângulos retos e o aspeto em “bolha de 

sabão”, são típicos desta lesão, embora não sejam patognomónicos 

(Fig. 7)(38,39).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Mixoma Odontogénico: apresentação clínica intraoral (A) e 
aspeto radiológico,com o típico aspeto em “bolhas de sabão” (B). 
(adaptado de Reddy S., 2010)(39)  

 

Histologicamente, observam-se células estreladas dispersas num 

estroma mixóide, aspeto semelhante à porção mesenquimatosa de 

um dente em desenvolvimento(39). 

Sendo uma lesão não capsulada, tem tendência a infiltrar o 

osso adjacente, dificultando a sua remoção completa(38,39). Deste 

modo, o tratamento varia desde a enucleação simples e curetagem a 

resseções segmentares e hemimandibulectomias ou 

hemimaxilectomias(38). No tratamento conservador, as taxas de 

recorrência rondam os 25%(38). O tratamento mais radical está 

associado a uma menor taxa de recidiva embora acarrete um maior 

grau de comorbilidades associadas(38). Atualmente não existe 

consenso relativamente à melhor abordagem terapêutica; 

especialistas  recomendam  que  o  tamanho  do  tumor  seja  um fator  

 

 



 

 

decisivo na escolha de tratamento conservador ou radical, mas cada 

caso deve ser avaliado individualmente(38,39). Tendo em conta as 

elevadas taxas de recorrência, está recomendada uma vigilância 

periódica durante pelo menos 5 anos(39). 

 

CEMENTOBLASTOMA 

O cementoblastoma resulta da proliferação de cementoblastos com 

consequente acumulação de material semelhante ao cemento em 

torno das raízes dentárias(40). É diagnosticado entre a 2.ª e 3.ª 

décadas(40). Ocorre mais frequentemente na mandíbula (80% dos 

casos) e, nesta localização, 50% estão associados ao primeiro molar 

inferior definitivo; pode estar associado a um dente não erupcionado 

ou decíduo, embora seja um evento raro(41).  

Na maioria dos casos apresenta-se como uma tumefação dolorosa 

associada a um dente com vitalidade, embora lesões mais pequenas 

possam ser assintomáticas(40,41).  

Radiologicamente apresenta-se como uma imagem radiopaca 

uniforme com halo radiolucente e que está em continuidade com uma 

ou mais raízes dentárias(40,41). Embora seja uma lesão benigna, de 

crescimento lento e pouco agressivo, estão relatados casos de 

reabsorção radicular, infiltração da câmara pulpar, expansão óssea, 

erosão da cortical e até envolvimento do seio maxilar(40,41). 

Histologicamente apresenta-se como uma massa de tecido 

semelhante ao cemento, com cementoblastos dispersos na periferia 

de uma matriz mineralizada e estroma fibrovascular(40). Apesar de ser 

histologicamente semelhante ao osteoblastoma, um dos aspetos que 

os distingue é a fusão do cementoblastoma ao dente afetado, 

característica que não ocorre no osteoblastoma(41). 

O tratamento consiste na excisão da lesão e exodontia do dente 

associado. Também é possível realizar-se uma amputação radicular ou 

apicectomia e um tratamento endodôntico, em vez da extração(40). A 

recorrência é rara quando a lesão é completamente removida(40,41).  

 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES  
Os tumores odontogénicos benignos correspondem a um vasto 

conjunto de entidades com apresentações clínicas e comportamentos 

diversos. Perante uma evolução muitas vezes indolente é importante 

ter um conhecimento basilar destas entidades que em conjunto com 

o quadro clínico e radiológico vão permitir a elaboração dos 

diagnósticos prováveis. Sempre que seja possível deve-se realizar uma 

biópsia da lesão e respetivo estudo anatomopatológico para obter o 

diagnóstico definitivo e planear o tratamento adequado. Apesar de 

benignas, algumas destas entidades apresentam um crescimento 

marcado e comportamento localmente agressivo, causando sintomas 

e pondo em risco estruturas nobres. Neste caso, tratamentos mais 

radicais podem ser mais indicados. As lesões de comportamento mais 

indolente e crescimento limitado podem ser orientadas de forma mais 

conservadora. Uma vigilância periódica é recomendável, de modo a 

identificar e tratar qualquer recorrência o mais precocemente 

possível. 
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IMAGENS EM ESTOMATOLOGIA 

IMAGES IN STOMATOLOGY  
 

As lesões pigmentadas da cavidade oral englobam alterações fisiológicas como pigmentação racial, manifestações sistémicas como síndrome de 

Peutz-Jeghers (SPJ) e neoplasias malignas como melanoma oral(1,2). As imagens 1 a 3 representam uma doente de 42 anos com SPJ, portadora da 

mutação patogénica STK11/LKB1, referenciada à Estomatologia para eliminação de focos séticos previamente à terapêutica com bifosfonatos por 

neoplasia mamária. 

Trata-se de uma condição genética rara, com incidência anual de 1:25.000-280.000(3). Associa-se a pólipos gastrointestinais múltiplos de tipo 

hamartoma e pigmentação melânica mucocutânea(3,4). A mutação STK11 /LKB1, de transmissão autossómica dominante e presente em 66-94% dos 

doentes, confere maior predisposição para neoplasias malignas(4). As lesões mucocutâneas são mais frequentes na região perioral, lábios, gengivas, 

mãos e pés. Excetuando as lesões orais, tendem a desaparecer na puberdade (3).  

Pretende-se salientar a importância deste diagnóstico diferencial perante múltiplas lesões melânicas na cavidade oral e de uma abordagem 

multidisciplinar dada a maior predisposição para neoplasias malignas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGENS 

Figura 1: Lesões azuladas redondas e ovaladas múltiplas, com 
2 a 5 mm de maior diâmetro, no vermelhão do hemilábio 
inferior esquerdo. 

Figura 2: Lesões azuladas redondas e ovaladas na mucosa do lábio inferior. 
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INTRODUÇÃO  
As complicações orais em doentes submetidos a terapêutica 

antitumoral são comuns e apresentam um desafio quanto à sua 

abordagem e tratamento. Dentro dos agentes que estão associados 

a estas complicações temos agentes alquilantes, terapêutica 

hormonal, bifosfonatos, inibidores de checkpoints imunológicos, 

entre outros(1). 

As complicações orais são variadas, apresentando-se como lesões 

liquenoides, disgeusia, infeções bacterianas, virais e fúngicas, 

mucosite, xerostomia e osteonecrose dos maxilares induzida por 

medicamentos (OMIM)(2). 

Têm sido descritos desenvolvimentos recentes, incluindo algumas 

controvérsias, quanto à abordagem e tratamento destas 

complicações. Este trabalho visa demonstrar a melhor abordagem 

de três dos efeitos adversos associados a terapêuticas antitumorais, 

alvo de discussão recente na bibliografia: a OMIM, a mucosite e a 

xerostomia. 

 

OSTEONECROSE DOS MAXILARES INDUZIDA 

POR MEDICAMENTOS (OMIM) 

DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

A definição atual de OMIM tem como base três pressupostos: 

1. Doentes sob terapêutica ou com história de uso de 

agentes antireabsortivos ou antiangiogénicos; 

2. Exposição óssea dos maxilares que possa ser sondado por 

fístula intra ou extraoral e que persista mais do que oito semanas;  

3. Sem antecedentes de radioterapia na região maxilar ou 

presença de metástases dos maxilares. 

Com a progressão da doença os doentes podem apresentar 

sintomatologia como dor intensa dos maxilares, drenagem 

purulenta, aparecimento de fístula extraoral, resultando numa 

diminuição da qualidade de vida(3). 

Os principais objetivos no tratamento da OMIM são o controlo da 

dor, infeção e evicção da progressão da necrose óssea, melhorando 

a qualidade de vida dos doentes(4). 

Antigamente as principais diretrizes publicadas, orientavam no tipo 

de tratamento a instituir de acordo com o estadio da doença. 

Contudo, hoje em dia, apesar de haver um consenso quanto à 

classificação e estadiamento da OMIM (Tabela 1), as recomendações 

quanto ao tratamento a instituir (se conservador ou cirúrgico) 

dependem de vários fatores, nomeadamente do estado clínico do 

doente, e não tanto do estadio da doença. A literatura recente, 

apesar de recomendar sempre uma abordagem conservadora, tem 

demonstrado que uma abordagem cirúrgica resulta em melhores 

outcomes no tratamento da OMIM(3,4). 

 

Tabela 1 | Classificação e Estadiamento da Osteonecrose dos maxilares Induzida por 
Medicamentos (American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons - AAOMS). 

 

 

 

ESTADIO OMIM Caracterização 

Em risco 
Doentes tratados com anti-reabsortivos ou anti-angiogénicos, 
mas assintomáticos. 

0 
Presença de sintomas, alterações clínicas ou radiográficas 
inespecíficas, mas ausência de evidência clínica de osso 
necrótico. 

1 
Exposição óssea de osso necrótico ou osso que pode ser 
sondado, mas ausência de sinais inflamatórios 

2 

Exposição óssea de osso necrótico ou osso que pode ser 
sondado, com evidência de sinais inflamatórios como dor, 
edema e eritema na região do osso exposto, com ou sem 
drenagem purulenta. 

3 

Exposição óssea de osso necrótico ou osso que pode ser 
sondado, com evidência de sinais inflamatórios e um ou mais 
dos seguintes: 
- Osso necrótico exposto que se estende para além da 

região de osso alveolar com risco de fratura patológica; 
- Fístula extra-oral ou comunicação oro-nasal/oro-antral; 
Osteólise com extensão ao bordo inferior da mandíbula ou 
pavimento do seio maxilar 
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TRATAMENTO  

As estratégias quanto ao tratamento da OMIM continuam a ser alvo 

de alguma discussão. Sabe-se que o tratamento conservador é a 

base da abordagem desta patologia, tendo sempre como objetivo 

principal o alívio sintomático e melhoria da qualidade de vida do 

doente. Isto passa por promover uma boa higiene oral, bochechos 

diários com colutório antibacteriano, analgesia e antibioterapia 

quando recomendado, e seguimento em consulta periódica com 

eliminação de potenciais focos sépticos ou traumáticos orais sempre 

que necessário(4). 

Algumas terapêuticas adjuvantes foram estudadas recentemente 

com resultados promissores, como a terapêutica com teriparatida 

(uma forma recombinante de hormona paratiroide), a aplicação 

tópica de ozono e a adição de pentoxifilina e tocoferol ao tratamento 

antibiótico padrão, contudo são necessários mais estudos(5). 

A abordagem cirúrgica deve ser implementada precocemente 

sempre que possível, visando remover todo o osso necrótico, com a 

finalidade de atingir a cura e resolução definitiva dos sintomas. Está 

recomendada a sequestrectomia ou resseção em bloco do osso 

necrótico e osteotomia marginal, regularização óssea para remover 

qualquer irregularidade ou aresta cortante de osso remanescente, e 

encerramento primário sem tensão dos tecidos(4). Em casos de 

OMIM estadio 3, em que se identifica osso necrótico para além do 

osso alveolar e risco de fratura patológico, está recomendado 

abordagens mais radicais (Fig. 1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Sequestrectomia guiada por Velscope® e osteossíntese da 
mandíbula com placa pré moldada. (Fotografias retiradas do arquivo fotográfico do 

Serviço de Estomatologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte.) 

 

Caso esteja disponível, a literatura recente mostra que a remoção do 

osso necrótico guiada por fluorescência com o sistema Velscope® 

(que demonstra a diferença entre osso necrótico e osso saudável), 

poderá ser uma opção de  tratamento segura  e  eficaz  em todos os  

estádios da OMIM(3) (Fig. 2).  

Figura 2: Sequestrectomia guiada por Velscope®. Vermelho demonstra osso infetado 

que deve ser removido, e branco/brilhante demonstra osso saudável. (Fotografias 

retiradas do arquivo fotográfico do Serviço de Estomatologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte.) 

 

Terapêuticas adjuvantes ao tratamento cirúrgico como a 

oxigenoterapia hiperbárica no pós-operatório, aplicação 

fotobiomodulação laser no intra e pós-operatório, aplicação local de 

plasma rico em plaquetas, têm mostrado resultados promissores, 

contudo necessitam de mais estudos(5). 
 

Mucosite 

Definição e Classificação 

A mucosite é a inflamação da mucosa associado à terapêutica com 

agentes antitumorais ou radioterapia, manifestando-se tipicamente 

com eritema e úlceras(6).  

As classificações utilizadas consideram achados objetivos e queixas 

do doente, estabelecendo também uma relação entre as 

manifestações da doença e limitação da ingesta oral (Tabela 2)(7).  

Tabela 2 | Classificação da Mucosite Oral induzida pela quimioterapia (World Health 

Organization – WHO; Nacional Cancer Institute Common Toxicity Criteria - NCI-CTC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADIO MUCOSITE 
CLASSIFICAÇÃO 

WHO 
CLASSIFICAÇÃO 

NCI-CTC 

Grau 0 Sem alterações Sem alterações 

Grau 1 (leve) 

 

 
Desconforto, 
eritema 

Úlceras indolores, 
eritema ou 
desconforto na 
ausência de 
lesões 

Grau 2 (moderada) 

 

 
Eritema, úlceras, 
mantém ingesta 
de sólidos 

Eritema doloroso, 
edema ou 
úlceras, mantém 
ingesta oral e 
deglutição 



 

Tratamento  

Não existe cura conhecida, pelo que a abordagem passa pela 

prevenção, medidas de suporte, controlo sintomático e gestão das 

complicações.  

É fundamental aprimorar a higiene oral, nomeadamente com 

bochechos com colutórios de cloreto de sódio ou bicarbonato de 

sódio(8).  

A benzidamina, crioterapia, fatores de crescimento e citocinas 

podem ter benefícios nesta patologia. Agentes naturais como 

glutamina oral e mel também têm demonstrado bons resultados(6). 

A fotobiomodulação laser, fosfato de cálcio supersaturado e 

mucoadesivos com base de hidrogel têm-se apresentado como 

campos de investigação com potencial(6). 

As queixas álgicas devem ser também geridas, utilizando os 

princípios da gestão da dor oncológica definidas pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS)(9), sendo a morfina em colutório a 0,2% 

uma importante ferramenta(6). 

 

Xerostomia 

Definição e Classificação 

A xerostomia - sensação subjetiva de secura oral - distingue-se da 

hipossalivação, na qual há diminuição da produção da saliva 

objetivada(2).  

 

Tratamento  

Durante o tratamento antitumoral, a aminofostina tem-se mostrado 

benéfica e nos casos de xerostomia crónicos, quando ainda persiste 

alguma   função   residual,   pode   ser   ponderada   a   utilização   de  

pilocarpina ou cevimelina. 

A fotobiomodulação poderá ter benefício nestes casos, devendo as 

sessões começar antes do início dos tratamentos antitumorais e 

continuarem após a sua conclusão(2). 

 

CONCLUSÕES  
A terapêutica antitumoral pode associar-se a várias complicações 

com manifestações orais. Nestes casos, a prevenção e as medidas de 

suporte têm papel determinante, uma vez que a cura é muitas vezes 

impossível. 

Cabe ao clínico manter-se atualizado e contribuir para a investigação 

e estudo nesta área, que tanto impacto tem na vida do doente. 
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INTRODUÇÃO  
O adenoma pleomórfico, também conhecido como tumor misto, é a 

neoplasia benigna que atinge com maior frequência as glândulas 

salivares, sendo a parótida 

a glândula mais comummente afetada (53% a 77%).(1) 

Acomete maioritariamente o sexo feminino, entre a terceira e sexta 

décadas de vida.(2,3) 

Clinicamente, apresenta-se como uma lesão nodular com margens 

bem delimitadas, consistência endurecida, móvel, indolor e de 

crescimento lento, na maioria dos casos. A grande maioria (90%) 

acomete o lobo superficial da glândula, destes, 80% o seu polo 

inferior. Tumores bilaterais são extremamente raros.(1,3,4) Quando a 

lesão afeta as glândulas salivares minor, o palato é a localização 

intraoral mais comum, seguido do lábio superior e da mucosa jugal. 

As lesões no palato podem afetar o osso suprajacente.(5) 

Quando se originam no interior da glândula parótida, a maioria dos 

adenomas pleomórficos localiza-se no lobo superficial e apresenta-

se como um aumento de volume sobre o ramo da mandíbula. 

Geralmente têm dimensões que variam desde alguns milímetros a 

vários centímetros de diâmetro, especialmente na parótida.(3,5) 

O diagnóstico definitivo de adenoma pleomórfico é feito pelo exame 

histopatológico. A sua principal característica consiste na presença 

de vários tipos celulares, nomeadamente células epiteliais, 

mioepiteliais e mesenquimatosas, envolvidas por um estroma de 

natureza mixóide, condróide ou mesmo osteóide.(1,5,6) 

 

 

 

 

 

 

O tratamento de eleição do adenoma pleomórfico é a excisão 

cirúrgica, com identificação e preservação do nervo facial. A 

enucleação de tumores mistos dentro da glândula parótida não é 

recomendada devido ao risco de recidiva, causada pela extensão do 

tumor através de defeitos capsulares.(5) 

O objetivo deste trabalho consiste em relatar um caso de recidiva de 

um adenoma pleomórfico da parótida. 

 

CASO CLÍNICO  
Doente do sexo masculino, 23 anos, com antecedentes de 

parotidectomia superficial direita em 2015 por adenoma 

pleomórfico da parótida. Referenciado à consulta externa do IPO de 

Coimbra em Abril de 2021 (6 anos pós-operatório) por apresentar 

vários nódulos na região cervical direita, adjacentes à cicatriz 

operatória prévia, com cerca de 6 meses de evolução. 

Ao exame objetivo apresentava dois nódulos com cerca de 1.5 cm, 

adjacentes à cicatriz na região infra-auricular, e dois nódulos mais 

pequenos, com cerca de 0,5 cm no trajeto da cicatriz (Fig. 1). 

Antecedentes pessoais: parotidectomia superficial direita em 2015 

por adenoma pleomórfico da parótida direita, intolerância ao glúten. 

Sem medicação habitual ou alergias medicamentosas conhecidas. 

Neste contexto procedeu-se à realização de citologia aspirativa de 

um dos nódulos submandibulares, com resultado inconclusivo. 

Foi também realizado um estudo analítico, uma radiografia do tórax,  
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Figuras 1: Observou-se a presença de 2 nódulos com cerca de 1,5 cm 
de tamanho, adjacentes à cicatriz na região infra-auricular e outros 
2 nódulos de 0,5-0,8 cm no trajeto de cicatriz. 

 

uma TC Maxilo-facial e do pescoço que revelou “glândula parótida 

direita remanescente, encontrando-se adjacentes ao polo inferior 

algumas estruturas nodulares hipercaptantes, a maior com 2,5 cm, 

que atribuímos a adenopatias.” Os restantes exames sem alterações 

(Figs. 2 e 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 e 3: TC Maxilo- facial e pescoço, com identificação dos nódulos 
cervicais a direita. 

 

Tendo em conta a história clínica, os antecedentes pessoais e o 

resultado dos exames complementares de diagnóstico foi proposto 

o tratamento cirúrgico. O procedimento consistiu na excisão da 

glândula parótida remanescente e de múltiplos gânglios cervicais 

direitos (nível II), com identificação e preservação do nervo facial. A 

peça operatória foi enviada para estudo anatomopatológico com 

diagnóstico de adenoma pleomórfico da glândula parótida 

remanescente e gânglios cervicais adjacentes, com excisão 

completa. (Figs. 4 e 5) 

No controlo pós-operatório: 

- 1º e 4º dia com boa evolução clínica e mimica facial mantida. 

Durante o internamento não houve intercorrências e o doente teve 

alta ao 4º dia pós-operatório. 

- 1º mês apresenta boa evolução cicatricial, sem sinais de recidiva 

local. (Fig. 6) 

O doente ainda se encontra em acompanhamento clínico trimestral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 e 5: Peça operatória: glândula parótida remanescente e gânglios cervicais 
nível II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: 1 mês de pós-operatório, apresenta boa evolução 

cicatricial. 

 

 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES  
O adenoma pleomórfico apresenta-se como uma lesão de 

crescimento lento e indolor, sendo que pode haver um intervalo 

prolongado entre o surgimento dos primeiros sinais e sintomas até 

ao diagnóstico definitivo e tratamento.(3)  

Embora seja um tumor benigno de glândula salivar, a realização do 

exame histopatológico é de extrema importância, uma vez que as 

características clínicas dessa lesão podem ser semelhantes às 

presentes em outros tumores benignos ou 

malignos. 

O risco de transformação maligna é baixo, menos de 5% de todos os 

casos, sendo mais comum nos casos de múltiplas recidivas.(5) 

O tratamento mais utilizado para o adenoma pleomórfico consiste 

na excisão cirúrgica com margem de segurança, uma vez que a 

recidiva pode ocorrer devido à permanência de resíduos da cápsula 

ou mesmo da própria lesão.(1,5) 

 

 



 

 

No presente caso foi realizada uma parotidectomia total, de forma a 

minimizar o risco de recidiva e de transformação maligna do tumor. 

O prognóstico é considerado excelente quando a cirurgia é realizada 

de maneira adequada, com um índice de cura de aproximadamente 

95%.(1,5) 
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INTRODUÇÃO  
O quisto do ducto nasopalatino é o quisto de desenvolvimento não 

odontogénico mais frequente do maxilar, de origem provável em 

remanescentes epiteliais do ducto nasopalatino.(1,4) Geralmente é 

assintomático, de pequenas dimensões, mais comum na quarta a 

sexta década de vida.(3) Normalmente é um achado radiográfico, 

fazendo diagnóstico diferencial com outros quistos de 

desenvolvimento ou inflamatórios.(1) 

Quisto do ducto nasopalatino de maiores dimensões e com um 

comportamento mais agressivo parecem ser mais frequentes em 

doentes melanodérmicos.(2,5,6) 

 

 

CASO CLÍNICO  
Sexo feminino, 31 anos, melanodérmica. Recorreu ao Serviço de 

Urgência (SU) de Estomatologia do Hospital Santa Maria por 

tumefação dolorosa da região anterior da maxila com 2 semanas de 

evolução. Apresentava preenchimento vestibular do 2º sextante 

com flutuação e teste de sensibilidade positivo em todos os dentes. 

No SU procedeu-se a drenagem da lesão com saída de conteúdo 

amarelo-acastanhado e foi medicada com antibioterapia 

(amoxicilina/ácido clavulânico 875+125mg, 3id). 

A ortopantomografia revelou radiotransparência maxilar da linha 

média, em forma de coração, a envolver os ápices radiculares do 

bloco incisivo superior (Fig. 1). Na tomografia computorizada maxilo-

facial constatou-se uma lesão quística com 30x15mm a condicionar 

erosão da cortical óssea vestibular e do pavimento das fossas nasais 

(Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Ortopantomografia (esquerda) e tomografia computorizada maxilo-facial (direita): 
radiotransparência maxilar da linha média, em forma de coração, adjacente aos ápices 
radiculares do bloco incisivo superior, com 30x15mm a condicionar erosão da cortical óssea 
vestibular e pavimento das fossas nasais. 

 

Procedeu-se a biópsia incisional da parede quística com 

marsupialização e drenagem do conteúdo quístico. O exame 

histológico revelou quisto de parede fibrosa revestido por epitélio 

do tipo respiratório e pavimentoso, compatível com quisto do ducto 

nasopalatino. Efetuou-se, 4 meses depois, enucleação da lesão sob 

anestesia geral, sem intercorrências ou complicações. Seis meses 

após a intervenção cirúrgica negava quaisquer queixas e 

apresentava regeneração óssea em curso. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES  
A maioria dos quistos do ducto nasopalatino apresenta uma 

dimensão inferior a 20 mm de diâmetro.(2) A lesão descrita é de 

grandes dimensões com características clínicas agressivas numa 

doente   melanodérmica   o   que   está   de   acordo   com   os   casos  
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reportados na literatura. A excisão total de lesões quísticas de 

grandes dimensões tem uma dificuldade acrescida e encontra-se 

associada a um risco aumentado de complicações pós-operatórias, 

recorrência ou regeneração óssea insuficiente.(3) Com frequência é 

efetuada marsupialização prévia com enucleação diferida.(1,2) O 

seguimento clínico e radiológico deve, nestes casos, ser 

prolongado.(2) 
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INTRODUÇÃO  
A osteonecrose dos maxilares relacionada com a toma de 

bifosfonatos foi descrita pela primeira vez por Marx em 2003, 

embora estes fármacos fossem utilizados desde 1977.(1) 

Atualmente sabe-se que, para além dos bifosfonatos, a 

osteonecrose dos maxilares é um efeito adverso do uso de vários 

medicamentos antiangiogénicos e antirreabsortivos, razão pela 

qual, em 2014, a American Association of Oral and Maxillofacial 

Surgery alterou a sua designação para osteonecrose dos maxilares 

relacionada com medicamentos.(2)  

Os critérios de diagnóstico incluem a presença de osso exposto, ou 

osso que possa ser sondado através de uma fístula, na maxila ou 

mandíbula, por um período superior a oito semanas, em doentes 

que realizaram ou que se encontram a realizar terapêutica 

antiangiogénica ou antirreabsortiva, após a exclusão de doença 

metastática óbvia ou realização de radioterapia na zona afetada.(2) 

 

 

CASO CLÍNICO  
Descreve-se o caso de uma paciente do género feminino, de 85 anos 

encaminhada ao Serviço de Urgência de Estomatologia do Centro 

Hospitalar e Universitário de São João por queixas álgicas na 

mandíbula, à direita, com inicio após a extração de um dente 

naquela localização, há cerca de um ano.  

 

 

 

 

 

A paciente tinha antecedentes de uma fratura da coluna vertebral, 

em 2016, altura em que terá iniciado tratamento com ácido 

alendrónico uma vez por semana.  

Ao exame objetivo extra-oral apresentava uma fístula cutânea na 

região submandibular direita, sem drenagem e sem tumefações 

cervico-faciais associadas. Intra-oralmente eram evidentes 

exuberantes sinais inflamatórios no 4º quadrante, com exposição 

óssea naquela localização e drenagem purulenta abundante. 

Foi então diagnosticada uma osteonecrose grau 3 e iniciado 

tratamento com antibioterapia e reforço dos cuidados de higiene 

oral. 

Na Tomografia Computorizada era possível identificar uma extensa 

área de necrose óssea mandibular no 4º quadrante, com marcada 

osteopenia maxilar (Figs. 1 e 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.1: Área de osteonecrose no 4º quadrante, corte 
axial. 
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Figura 2: Área de osteonecrose no 4º quadrante, 
corte coronal. 

 

A doente manteve seguimento em consulta e posteriormente foi 

decidido avançar para tratamento cirúrgico, no qual se procedeu à 

excisão do sequestro ósseo e desbridamento do foco de 

osteonecrose guiado por fluorescência. Para isso, foi realizado um 

protocolo com doxiciclina 100mg de 12/12h, nos 7 dias antes da 

cirurgia. 

Após o descolamento do periósteo, observou-se uma extensa área 

de osteonecrose (Fig. 3) com baixa fluorescência óssea (Fig. 4), no 

entanto, esta tornou-se intensa após a sua remoção (Figs. 5 e 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Foco de osteonecrose, após sequestrectomia, 
sem desbridamento ósseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Ausência de fluorescência antes do 
desbridamento ósseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Fluorescência parcial do osso, durante a cirurgia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Fluorescência total do osso, no final da cirurgia. 

 

Através do uso de uma luz ultravioleta genérica, com um 

comprimento de onda entre os 390-420nm, foi induzida 

fluorescência ao tecido ósseo saudável, que apresentou uma cor 

brilhante, essencial para distinguir os limites entre osso vital e 

necrótico, sendo este último removido cirurgicamente. Este 

princípio baseia-se no facto de que nas regiões correspondentes ao 

osso necrótico, se verifica uma ausência de doxiciclina devido à 

redução do fluxo sanguíneo local.  

Após a cirurgia a paciente apresentou uma evolução favorável, 

mantendo-se sem sinais de recorrência da doença aos 9 meses de 

seguimento. 

 

 

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES  
Nos últimos anos a ocorrência de lesões necróticas nos maxilares, 

causadas pela terapia oral e sistémica com antirreabsortivos ou 

antiangiogénicos, tem vindo a aumentar, apresentando uma 

incidência estimada que se encontra entre os 6,7 e os 28%. Estes 

valores parecem ser justificados pelo alto índice de remodelação 

óssea da mandíbula em relação aos restantes ossos, com 

consequente maior deposição de fármacos.(3,4)  

Após o diagnóstico, o objetivo terapêutico passa pela resolução da 

exposição óssea e o restabelecimento da integridade da mucosa,  

 



 

 

 

 

devendo para isso o osso necrótico e infetado ser removido, uma vez 

que não apresenta a capacidade de se revitalizar.(5)  

É então neste ponto que surge o grande desafio e limitação da 

abordagem cirúrgica: a definição precisa das margens entre osso 

necrótico e osso saudável.(5) Se por um lado a remoção completa do 

osso necrótico é de crucial importância, caso contrário, existe o risco 

de recorrência ou progressão da doença, por outro, deve-se evitar a 

remoção não intencional e desnecessária de osso saudável, sem 

sinais de osteonecrose.(5,6) 

De uma forma geral, até há pouco tempo, as experiências cirúrgicas 

eram apenas apoiadas pelas várias modalidades de imagem, que se 

revelavam claramente ineficazes, levando a complicações, como 

exposição óssea pós-operatória ou fratura mandibular patológica 

devido à remoção óssea insuficiente ou excessiva.(4,7)  

Na tentativa de colmatar esta dificuldade, surgiu a cirurgia guiada 

por fluorescência, relatada pela primeira vez por Dahners e Bos, em 

2002, no tratamento de osteomielite crónica do fémur e, em 2004, 

por Harvey et al. na osteomielite mandibular.(4)  

Para intensificar a fluorescência natural dos tecidos, são por vezes 

utilizados determinados fármacos, sendo um exemplo deles a 

doxiciclina, uma tetraciclina amplamente disponível que tem como 

efeito colateral a sua fixação no osso. Esta conhecida capacidade de 

induzir fluorescência óssea pode trazer benefício na identificação 

das margens que separam o osso saudável do necrótico, uma vez 

que são incorporadas nos locais de mineralização ativa permitindo, 

intraoperatoriamente, uma melhor identificação das zonas de 

transição entre o osso com atividade celular ativa e o osso 

necrótico.(3) 

Apesar da ausência de consenso relativamente à duração do 

esquema terapêutico pré-operatório, sugere-se a toma de 

doxiciclina 100mg de 12/12h por pelo menos 7 dias antes da 

cirurgia.(4,5) 

Existem vários sistemas de ativação da fluorescência, mas de uma 

forma geral apresentam elevados custos associados à sua aquisição. 

Contudo esta questão parece ser contornável com a utilização de 

uma genérica luz ultravioleta, com comprimento de onda que varia 

de 390 a 420nm e que é suficiente para permitir a 

libertação/excitação de luz visível resultante da absorção prévia de 

doxiciclina, que emite fluorescência no comprimento de onda de 390 

a 425nm.(4,8) 

Estudos comparativos entre os diferentes sistemas e um dispositivo 

genérico de luz ultravioleta serão necessários para permitir 

avaliação da efetividade dos mesmos, mas de uma forma geral, os 

segundos parecem permitir uma distinção satisfatória das margens 

ósseas, por um preço aproximado de 16 euros.(4)  

Independentemente do sistema utilizado é reconhecido que a 

cirurgia óssea guiada por fluorescência apresenta resultados 

promissores no tratamento cirúrgico da osteonecrose dos maxilares 

relacionada com medicamentos, fornecendo uma abordagem 

terapêutica controlável e ajudando na definição das transições entre 

osso  necrótico e  não  necrótico  durante  o  procedimento cirúrgico.  

 

 

 

 

 

 

Por ser de fácil aplicação e reprodutibilidade, esta abordagem 

cirúrgica pode ajudar a objetivar e dirigir a terapia cirúrgica, 

pressagiando uma melhora do tratamento.(5,9) 
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INTRODUÇÃO  
Entre os vírus herpes simples, o tipo 1 (VHS-1) é aquele que, mais 

frequentemente, envolve a mucosa oral, os lábios e a pele da face. 

A infeção primária acomete, principalmente, jovens, sendo 

geralmente assintomática. Em contraste, a reativação da infeção 

é, frequentemente, sintomática e pode ser desencadeada por 

múltiplos fatores. O local mais comum de recidiva é o bordo do 

vermelhão do lábio e a região perioral, sob a forma de múltiplas e 

pequenas vesículas.(1) 

 

CASO CLÍNICO  
Em janeiro de 2021, um homem de 78 anos, internado no serviço 

de medicina interna do CHUSJ por agudização de doença renal 

crónica, desenvolveu lesões orais que motivaram, ao 15º dia de 

internamento, a observação por Estomatologia. 

Objetivamente, o doente apresentava uma lesão ulcerada, com 

um cm de maior diâmetro, de coloração acastanhada, contornos 

irregulares e bordos endurecidos, situada no bordo esquerdo da 

língua (Fig. 1), e uma lesão vegetativa ulcerada, com três cm de 

maior diâmetro, de coloração amarelo-acastanhada, endurecida 

e de contornos irregulares, localizada na região anterior do 

pavimento da boca (Figs. 1 e 2). Ambas, as lesões, eram dolorosas 

à palpação e à mobilização da língua, sem compromisso da fala ou 

da alimentação. Não foi identificada qualquer massa ou 

tumefação cervicofacial. 

Incapaz de precisar o tempo de evolução das lesões, assim como 

da sintomatologia associada, o doente negou conhecimento das 

mesmas à data do internamento.  Negou ainda episódios prévios 

de lesões intraorais, ou periorais, semelhantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Exame objetivo intraoral ao 15ºdia de internamento. 
Lesão ulcerada, no bordo esquerdo da língua (seta azul). Lesão 
vegetativa ulcerada, na região anterior do pavimento da boca. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Exame objetivo intraoral ao 15ºdia de internamento. 
Lesão vegetativa ulcerada, na região anterior do pavimento da 
boca. 

 

 

Entre os antecedentes patológicos do doente, destacam-se 

Granulomatose de Wegener com atingimento pulmonar, renal e 

neurológico, e antecedentes oncológicos, como carcinoma  do  cólon  e  
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adenocarcinoma do pulmão e da próstata, sob vigilância. 

Após a realização de biopsia incisional de ambas as lesões, o 

estudo anatomopatológico revelou “alterações nucleares no 

epitélio pavimentoso, sugestivas de infeção vírica” e o estudo 

imuno-histoquímico foi positivo para VHS-1. O doente foi 

medicado com aciclovir oral, 2g/dia, durante cinco dias, tendo-se 

verificado resolução completa das lesões (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Exame objetivo intraoral duas semanas após 

biópsia incisional. 

 

DISCUSSÃO  
O diagnóstico diferencial de lesões orais síncronas, agudas e 

ulceradas, depois de excluída etiologia traumática, pode incluir 

herpes simples intraoral recorrente, gengivoestomatite 

herpética, estomatite urémica e lesão maligna (primária ou 

secundária).(1,2) 

Em contexto de falência renal associada a elevadas concentrações 

de ureia, o aparecimento de lesões intraorais dolorosas, de novo, 

leva a considerar a estomatite urémica entre os diagnósticos 

diferenciais.(1,2) Habitualmente estas consistem em placas 

brancas associadas a dor e/ou ardência oral que atingem 

sobretudo a mucosa jugal, língua e pavimento da boca. No 

entanto, pode também estar presente um hálito urémico, com 

um odor característico, que não foi identificado neste caso.(1,2) 

O aspeto vegetativo e ulcerado das lesões, o tempo de evolução, 

a idade avançada e os antecedentes oncológicos, não permitiam 

excluir a hipótese de uma lesão maligna. A localização e o aspeto 

macroscópico das lesões diferiam dos das lesões tipicamente 

observadas na infeção por VHS-1, primária ou recorrente.(3) No 

caso relatado, o exame imuno-histoquímico, assim como a 

resolução do quadro após a terapêutica antivírica, sustentaram a 

hipótese diagnóstica da infeção pelo vírus herpes simples.(1,3) 

A idade avançada do doente e a agudização da doença sistémica 

crónica, presentes no caso descrito, são fatores associados à 

reativação exuberante de uma infeção por VHS-1, previamente 

latente.(1,3) A história natural da infeção, com uma primoinfeção 

prévia assintomática, seguida de um período de latência e a 

reativação da infeção, coaduna-se com uma infeção secundária 

pelo vírus herpes simples.(1) 
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INTRODUÇÃO  
Dentes que excedem a fórmula dentária normal, considerados 

supranumerários(1), ocorrem na população numa incidência de 

0.15-3.8%(2), afetando maioritariamente o sexo masculino, numa 

proporção de 2:1(1,3). São oito vezes mais frequentes na maxila do 

que na mandíbula, com localização predominante na pré-

maxila(2,3). 

A presença destes dentes é de origem multifatorial (fatores 

genéticos e ambientais) e cursa com hiperatividade da lâmina 

dentária(2,4). Pode ser assintomática ou estar associada a múltiplas 

complicações, tais como impactação, atrasos da erupção, erupção 

ectópica, apinhamentos, diastemas, formações quísticas e 

alterações radiculares(1-3). 

 

CASO CLÍNICO  
Apresenta-se o caso de um doente do sexo masculino, 9 anos, raça 

caucasiana, com história de prematuridade ao nascimento e 

válvula aórtica bicúspide, referenciado à consulta de 

Estomatologia por ausência de erupção de 1.1 e 2.1, após extração 

de 5.1 e 6.1 pelos 8 anos de idade. Negava história de traumatismo 

alveolodentário ou de outras intervenções estomatológicas. 

Objetivamente constatou-se a ausência de 1.1 e 2.1 da arcada e 

cúspides de 1.2 e 2.2 evidentes, em posição apical e por vestibular 

relativamente a 5.2 e 6.2, respetivamente. A ortopantomografia e 

a tomografia computorizada revelaram a presença de quatro 

dentes inclusos na posição de 1.1 e 2.1, sendo que 1.1’ e 2.1' se 

apresentavam por palatino (Figs. 1 e 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ortopantomografia: 1.1 e 2.1 inclusos, aparentemente com 3/4 da sua 
raiz formada (estádio 8 de Nolla), e aparente imagem de sobreposição na região 
mediana da pré-maxila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tomografia computorizada: 1.1’ e 2.1’ 
por palatino de 1.1 e 2.1 (corte axial). 
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Como abordagem terapêutica inicial optou-se pela extração 

cirúrgica de 1.1’ e 2.1’ inclusos e extração simples de 5.2 e 6.2, sob 

anestesia local, sem registo de intercorrências intra ou pós-

operatórias (Fig. 3). 

 

 

 

 

 
Figura 2: a) Incisão supracrestal de 5.3 a 6.3, descolamento muco-periósteo e 
exposição de 1.1’ e 2.1’ com recurso a ostectomia (2.1’ já ausente). | b) Crista 
alveolar e palato duro após extração de 1.1’ e 2.1’. | c) Da esquerda para a direita, 
5.2, 1.1’, 2.1’ e 6.2 pós-extração - 5.2 e 6.2 com rizólise avançada; 1.1’ e 2.1’ 
tuberculados. 

 

Em reavaliações subsequentes a criança continuou sem 

apresentar sinais de erupção dos incisivos centrais, com impacto 

social, sem aparente movimentação dos dentes 1.1 e 2.1 no 

sentido oclusal por confirmação radiográfica aos dois meses de 

pós-operatório (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ortopantomografia pós-operatória (2 meses) - coroas de 1.1 e 2.1 
aparentemente mais palatinizadas, sem sinais de movimentação no sentido 
oclusal. 

 

Aproximadamente seis meses após a extração dos dentes 

supranumerários, definiu--se como plano de tratamento a 

exposição cirúrgica e tração ortodôntica dos dois incisivos centrais. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES  
Atrasos na erupção dentária podem estar associados a fatores 

locais (anquilose, infeção, traumatismo ou perda prematura do 

decíduo antecessor, dentes supranumerários, discrepância dento-

maxilar, barreiras mucosas) ou sistémicos(5). Clinicamente, o 

atraso na erupção dos incisivos centrais superiores deve levantar 

a suspeita da presença de dentes supranumerários(2). 

A extração cirúrgica destes dentes é, habitualmente, o tratamento 

de escolha(2). No entanto, o momento para realização desta 

 

 

 

extração é controverso(1). Frequentemente, prefere-se a 

intervenção precoce de forma a beneficiar do potencial eruptivo dos 

incisivos(2). Contudo, pode ser recomendável adiar o procedimento 

até os dentes definitivos adjacentes terem 2/3 do seu 

desenvolvimento radicular a fim de não comprometer este 

processo(2,3). 

Neste caso, a extração dos dentes supranumerários realizou-se 

pouco depois do diagnóstico, no sentido de usufruir da capacidade 

eruptiva dos incisivos definitivos inclusos, já sem risco considerável 

de prejudicar o seu desenvolvimento. 

A exposição cirúrgica dos dentes não erupcionados, com remoção 

do osso e tecido moles a nível do terço incisal dos dentes impactados 

e criando um canal eruptivo, é recomendável após a extração dos 

dentes supranumerários, idealmente no mesmo momento 

cirúrgico(3), medida esta que veio a ser diferida neste caso, 

verificando-se, atualmente, a necessidade de tração ortodôntica. 

 

REFERÊNCIAS 
(1) Ata-Ali F, Ata-Ali J, Peñarrocha-Oltra D, Peñarrocha-Diago M. Prevalence, 
etiology, diagnosis, treatment and complications of supernumerary teeth. J 
Clin Exp Dent. 2014; 6(4):e414-e418. 
(2) Gupta S, Marwah N. Impacted Supernumerary Teeth—Early or Delayed 
Intervention: Decision Making Dilemma? Int J Clin Pediatr Dent. 2012; 
5(3):226-230. 
(3) McDonald RE, Dean JA, Avery DR. McDonald and Avery’s Dentistry for the 
Child and Adolescent. 10th Edition. Elsevier. 2016. 
(4) Chalakkal P, Krishnan R, De Souza N, Da Costa GC. A rare occurrence of 
supplementary maxillary lateral incisors and a detailed review on 
supernumerary teeth. J Oral Maxillofac Pathol. 2018; 22(1):149. 
(5) Neville B, Damm DD, Allen C, Chi A. Oral and Maxillofacial Pathology. 4th 
Edition. Saunders. 2015. 
 
 
 
 

 
  

a) b) c) 



F R E I O  L I N G U A L  D U P L O  
Relato de um Caso Clínico  Incomum 

D O U B L E  L I N G U A L  F R E N U L U M  
A n  U n u s u a l  C a s e  P r e s e n t a t i o n  

Veiga F 1,3, Leite PM 1,3, Tavares AT 1,3, Ferrão J 1,3, Pereira AP 1,3, Fonseca LS 2,3 

1 Interno(a) de Formação Especializada de Estomatologia 

2 Assistente Hospitalar de Estomatologia  

3 Serviço de Estomatologia | Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central 

Contacto do autor: filipamveiga@gmail.com  

 
 

Palavras-chave: Duplo Freio Lingual, Frenectomia, 

Anquiloglossia. 

Keywords: Double lingual frenulum, Frenectomy, Ankyloglossia. 
 

 

 

 

INTRODUÇÃO  
O freio lingual é uma prega de membrana mucosa, normalmente 

inserida na região média do ventre da língua até ao pavimento da 

boca.(1-5) É constituído por tecido conjuntivo fibrodenso e, 

ocasionalmente, por fibras do músculo genioglosso. A etiologia das 

alterações mais relatadas na literatura, como a anquiloglossia, o 

freio lingual posterior ou a agenesia é desconhecida. Podem ser 

esporádicas ou estar associadas a outras condições, como na 

Síndrome de Ehlers-Danlos.(2,3) Alguns estudos indicam uma 

prevalência de 0,1 a 10,7% destas alterações.(4) 

As funções da língua de sucção, mastigação, deglutição e fala 

podem estar prejudicadas com estas alterações. Também podem 

ocorrer alterações oclusais e periodontais, dificuldade na 

mobilidade da língua, assim como postura baixa da mesma na 

cavidade oral.(1,2,4,5) Este trabalho pretende apresentar um caso 

incomum de freio duplo da língua. 

 

CASO CLÍNICO  
Mulher, 44 anos, referenciada à Estomatologia por lesão polipoide 

da língua. Tinha história de um AVC isquémico aos 33 anos. 

Apresentava lesão exofítica do bordo direito da língua com 

aproximadamente 7mm, sugestiva de fibroma (Fig.1).  

Ao exame objetivo, apresentava associadamente, duplo freio 

lingual, sendo um mais curto e inserido na região anterior do 

ventre da língua, que provocava alterações na elevação, protrusão 

e lateralidade desta (Fig. 2). Não foram valorizadas alterações de 

fonação. 

A doente referiu que tanto o pai como os dois filhos tinham freios 

linguais com características semelhantes. Negou antecedentes de 

outras anomalias congénitas, pelo que, após referenciação à 

consulta de Genética, foi apenas recomendado aconselhamento 

genético pré-concecional aos filhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Lesão exofítica do bordo direito da língua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Duplo freio lingual 

 

A doente foi submetida a excisão da lesão exofítica e a frenectomia 

do freio anterior, com melhoria franca dos movimentos da língua 

(Fig. 3). 
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Figura 3: Reavaliação 2 meses pós-operatório 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES  
As alterações do freio da língua são diversas e não há consenso 

sobre os critérios diagnósticos, uma vez que há grande variação no 

local de inserção na língua, no seu comprimento e espessura. (1,4) 

Num caso descrito de freio lingual duplo na literatura, não foram 

observadas alterações funcionais da língua e foi considerado uma 

variante da normalidade.(2) 

No caso aqui apresentado, além do comprometimento importante 

da anquiloglossia na mobilidade lingual e a inserção mucogengival 

alta do freio que poderia desencadear problemas periodontais, a 

incidência familiar realça também a importância de um 

diagnóstico e orientação precoce e multidisciplinar. 
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INTRODUÇÃO  
A granulomatose orofacial consiste numa entidade pouco comum, 

de etiologia mal esclarecida. Existem estudos a colocar como 

hipótese etiológica causas genéticas, imunológicas, alérgicas ou 

infeciosas(1). Pode ter diversas apresentações clínicas, causadas 

pela inflamação crónica dos tecidos, sendo mais afetados os lábios, 

tecidos moles periorais, língua, gengiva ou a mucosa oral. 

Caracteriza-se por um edema persistente ou recorrente, 

habitualmente não doloroso. 

A sua prevalência exata é desconhecida, com predominância nos 

jovens adultos(2). Importa esclarecer a etiologia da granulomatose 

através de uma avaliação estruturada do doente, nomeadamente 

no que diz respeito aos diagnósticos diferenciais locais (focos de 

infeção intraoral, materiais de restauração dentária, corpos 

estranhos ou alergénios) ou sistémicos (sarcoidose, doença de 

Crohn, tuberculose). 

 

CASO CLÍNICO  
Doente com 50 anos de idade, sexo feminino, referenciada para 

consulta de Estomatologia, a partir da consulta de 

Imunoalergologia, por edema do lábio inferior persistente com 2 

anos de evolução e má resposta a ciclos de corticosteroides orais 

e anti-histamínicos em doses altas. De antecedentes pessoais tinha 

apenas tiroidite e encontrava-se medicada com levotiroxina. No 

exame objetivo extraoral (Fig. 1) apresentava edema do lábio 

inferior e perioral à direita e ligeiro edema e eritema na região do  

 

 

 

 

 

sulco nasolabial direito. Intraoralmente (Fig. 2) objetivava-se 

eritema e edema da gengiva aderida do 4º quadrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Exame objetivo extraoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Exame objetivo intraoral. 
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A doente não apresentava manifestações em outros 

órgãos/sistemas, nomeadamente intestinal ou respiratório, 

negava alteração de hábitos alimentares, de higiene oral, do uso 

de cosméticos, farmacológicos, trauma, infeção odontogénica 

recente ou alterações da mímica ou sensibilidade da face. Num 

estudo analítico recente não tinha alterações de relevo, assim 

como no estudo por endoscopia digestiva alta. 

Numa primeira abordagem terapêutica foram instituídas medidas 

de higiene oral, substituição da pasta dentífrica e aconselhada a 

evicção de alimentos com canela, benzoato de sódio e ácidos 

fenólicos. Contudo, não se verificou melhoria do quadro clínico. 

Uma vez que a biópsia da pele da face, realizada na consulta de 

Dermatologia, foi inconclusiva, foi, então, realizada biópsia da 

gengiva do quarto quadrante, cujo resultado anatomopatológico 

revelou um processo inflamatório crónico granulomatoso 

(“granulomas epitelioides, não necrotizantes, não se observa 

material de corpo estranho, e não se identificam 

microrganismos”). 

Perante a exclusão de patologias sistémicas potencialmente 

causadoras de granulomatose orofacial e de outras causas a nível 

local, foi assumido o diagnóstico de granulomatose orofacial 

idiopática. Foram realizadas três sessões de injeção intralesional 

com acetonido de triamcinolona a 40mg/ml, espaçadas por uma 

semana (Fig. 3). Em cada sessão foram realizadas três injeções em 

pontos equidistantes, previamente anestesiados, na mucosa labial 

interna. Por sessão utilizou-se uma ampola de 1 ml distribuída de 

forma igual pelos três locais de injeção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Sequência temporal entre a 2ª injeção (à esquerda) e após a 3ª injeção 

(à direita).. 

 

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES  
Este caso representa uma granulomatose orofacial de causa 

idiopática, cujo tratamento foi sintomático. A dieta livre de canela 

e benzoato  demonstra  benefícios  em  54-78%  dos  pacientes, em  

 

 

 

 

 

que 23% não necessita de terapias adjuvantes, contudo neste caso 

não se verificou(3). Estão descritas várias estratégias terapêuticas, 

nomeadamente com corticoterapia tópica, antibióticos, 

imunossupressores e cirurgia nos casos mais exacerbados, ainda 

que, na sua maioria, sem resultados favoráveis(1,4). Os tratamentos 

tópicos com corticosteroides e inibidores da calcineurina podem ter 

utilidade na doença leve, mas a terapia combinada demonstrou 

melhores resultados(5). Alguns autores têm proposto a injeção 

intralesional com altas doses de triamcinolona de libertação lenta 

para controlar a progressão da doença, o que se revela uma 

terapêutica segura e eficaz, reduzindo os efeitos secundários da 

corticoterapia sistémica(6). No caso descrito, além do controlo da 

progressão da lesão, ocorreu diminuição da mesma. O prognóstico 

é muito variável pois poderá haver recorrência(7). 

 

REFERÊNCIAS 
(1) Miest R, Bruce A, Rogers RS 3rd. Orofacial granulomatosis. Clin Dermatol. 
2016 Jul-Aug;34(4):505-13. 
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INTRODUÇÃO  
O hemangioma capilar lobular é uma lesão benigna e comum da 

cavidade oral, lobulada, de cor rosa ou vermelho, usualmente 

pediculada, de crescimento rápido e, por vezes, ulcerada. 

É muitas vezes conhecido como granuloma piogénico apesar de 

não se tratar de um verdadeiro granuloma. É causada por 

microrganismos piogénicos, trauma ou irritação local.  

 

CASO CLÍNICO  
Rapaz de 10 anos, sem antecedentes pessoais patológicos, 

recorreu ao serviço de urgência do Hospital Dona Estefânia por 

tumefação, no lábio inferior, com cerca de 2 semanas de evolução, 

indolor, de consistência elástica, pediculada, hemorrágica ao 

toque e que interferia na alimentação. 

Apresentava assimetria facial devido a lesão retrocomissural 

direita exofítica, violácea, lobulada, com marcas de impressão 

dentária e com dimensões aproximadas de 2x1cm (Fig. 1). 

Foi realizada excisão da lesão com eletrocautério no bloco 

operatório central do Hospital Dona Estefânia devido à idade, 

tamanho da lesão e incerteza diagnóstica (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

Figura 1: Vista desfilada esquerda e frontal da lesão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Excisão cirúrgica da lesão com electrocautério. 

 

DISCUSSÃO  
Esta lesão faz diagnóstico diferencial com fibroma traumático, lesão 

periférica de células gigantes, malformações vasculares ou 

neoplasia. 

O diagnóstico é histológico e neste caso foi hemangioma capilar 

lobular. 

Esta entidade representa um processo reativo local com proliferação 

exuberante de tecido conjuntivo e vasos sanguíneos. É mais comum 

na criança e adulto jovem. 
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A localização mais comum é na gengiva, e a maioria dos casos 

(85%) são de causa piogénica. No entanto, quando associado a 

trauma ou irritação crónica, pode surgir na língua, mucosa jugal e 

lábios.  Neste caso, na anamnese, foi referido o hábito 

parafuncional de mordedura do lábio inferior. 

A taxa de recorrência encontra-se entre os 3-15% devido à excisão 

incompleta da lesão ou não tratamento do fator causal. No 

entanto, para localizações extra-gengivais, a taxa de recorrência é 

menor. 
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As doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) afetam 

frequentemente as mucosas, incluindo a cavidade oral. A etiologia 

pode ser viral, bacteriana ou fúngica.(1) Destacam-se, nos vírus de 

DNA, a família Herpesviridae e o papiloma vírus humano (HPV). O 

homem é o único reservatório natural do herpes vírus humano 

(HHV). Nos imunocompetentes a primoinfeção é geralmente 

assintomática. O vírus permanece alojado em gânglio sensitivo, 

causando infeção latente. A primoinfeção por HHV2 é mais 

frequentemente adquirida por via sexual em adultos jovens, 

manifestando-se por lesões predominantemente genitais. O HHV1 

está mais associado a lesões orais, raramente é transmitido por via 

sexual e o quadro mais frequente é a gengivoestomatite. É de 

curta duração, 5-7 dias (Tabela 1) e o tratamento é sintomático.(1,2) 

 

 

Tabela 1 | Quadro de Gengivoestomatite Herpética Aguda 
 

GENGIVOESTOMATITE HERPÉTICA AGUDA 

Vesículas puntiformes → Pequenas lesões avermelhadas → Áreas 

centrais de ulceração (Fig. 1) 

Ulcerações coalescem → Lesões maiores, rasas e irregulares 

Gengiva hiperemiada com lesões erosivas 

Mucosa labial + Vermelhão (Fig. 1) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Lesão abrangendo o vermelhão e vesículas com áreas centrais de ulceração na 
infeção por HHV1, (Arquivo Fotográfico do Serviço de Estomatologia do Centro Hospitalar e 

Universitário de Lisboa Norte) 

 

Em adultos jovens a principal via de transmissão do HHV4 ou vírus de 

Epstein Barr (EBV) é a sexual. Os linfócitos T contaminados são o 

reservatório do vírus. O quadro clínico oral inclui petéquias transitórias 

do palato duro/mole, gengivite e mucosite ulcerativas necrotizantes. 

A leucoplasia pilosa (Fig. 2), pode estar associada e é uma condição 

benigna caracterizada pela presença de placas hiperqueratóticas, mais 

frequentemente nos bordos laterais da língua. Em 5% dos doentes a 

leucoplasia vilosa constitui o primeiro sinal clínico de infeção pelo vírus 

da Imunodeficiência Humana (HIV).(1,2) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Massa difusa exofítica com exame histológico de 
Sarcoma de Kaposi, (Arquivo Fotográfico do Serviço de Estomatologia do 

Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte) 
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Ainda em adultos jovens, o HHV5 ou Citomegalovírus (CMV) causa 

infeção por via sexual, por contacto com secreções oro-faríngeas. 

As glândulas salivares constituem o reservatório do vírus. A infeção 

é maioritariamente assintomática, podendo cursar com 

sialadenite aguda com xerostomia. Em doentes HIV o quadro 

clínico pode cursar com ulcerações orais major. Na grávida pode 

condicionar transmissão vertical e infeção congénita.(1,2) 

 O sarcoma de Kaposi é uma neoplasia do endotélio vascular 

associada à infeção por HHV-8 (Fig. 3). É uma condição definidora 

de Síndrome da Imunodeficiência Humana (SIDA), sendo 

geralmente, multifocal (Tabela 2). Os doentes com pior 

prognóstico apresentam CD4+ < 300 células/mL, lesões ulceradas 

e de tipo nodular. O diagnóstico é histológico. A introdução da 

terapêutica anti-retroviral reduziu em 20-40% o número de novos 

casos.(2,3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Massa difusa exofítica com exame histológico de 
Sarcoma de Kaposi, (Arquivo Fotográfico do Serviço de Estomatologia do 

Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte) 
 

 

Tabela 2 | Sarcoma de Kaposi na Cavidade Oral 

SARCOMA DE KAPOSI NA CAVIDADE ORAL 

Zonas comummente afetadas: palato duro, gengiva e língua 

Sinais: lesões com hemorragia e/ou necrose 

Sintomas: dor 

Evolução das Lesões 

Máculas vermelho-purpúreas/acastanhadas 

↓ 

Placas/nódulos 

↓ 

Massa difusa exofítica (Fig. 3) 

 

O Condiloma Acuminado constitui uma lesão causada pela infeção 

por HPV, genótipos 6 e 11, podendo ainda estar relacionado com 

os genótipos de alto risco 16 e 18. A transmissão é por via sexual, 

afetando a língua, mucosa labial e palato. As lesões podem ser 

múltiplas, pediculadas ou sésseis e com textura tipo “couve-flor” 

(Fig. 4).2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Lesões sésseis com textura tipo “couve-flor” e exame 
histológico de Condiloma Acuminado, (Arquivo Fotográfico do Serviço 

de Estomatologia do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte) 

 

Dentro dos vírus de RNA, destaca-se o HIV um retrovírus que infecta 

linfócitos T CD4+ e cuja principal via de transmissão é a sexual. Existem 

vários estadios da infeção HIV: a infeção aguda (seroconversão), a 

infeção crónica (assintomática) e a SIDA. As manifestações orais são 

múltiplas e variadas, podendo representar o primeiro sinal de infeção 

pelo HIV em doentes imunodeprimidos. A biópsia é obrigatória 

permitindo o diagnóstico diferencial com infeções oportunistas e 

neoplasias. Na Tabela 3 encontram-se as doenças com manifestações 

orais que permitem o diagnóstico de SIDA (Fig. 5).(1,2,4) 

 

Tabela 3 | Doenças Definidoras de SIDA. 

DOENÇAS DEFINIDORAS DE SIDA 
Candidíase esofágica e oral 

Sarcoma de Kaposi (HHV8) 

Linfoma não Hodgkin 

Criptococose 

Histoplasmose 

Lesões difusas de Varicela Zóster 

Úlceras de CMV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Lesões de Linfoma não Hodgkin em doente com infeção HIV. 
(Arquivo Fotográfico do Serviço de Estomatologia do Centro Hospitalar e 
Universitário de Lisboa Norte) 

 

Das infeções bacterianas destacam-se a sífilis e a gonorreia. São 

predominantes em adultos jovens e a via de transmissão é sexual. A 

sífilis é a infeção pelo Treponema pallidum, sendo a sua incidência 

maior nos indivíduos HIV positivos. Clinicamente descrevem-se 4 

fases: primária, secundária, latente e terciária. Na fase primária, 

geralmente assintomática, é possível identificar uma lesão ulcerada 

endurecida de bordos elevados e indolor, designada por cancro duro, 

que  assinala  o  local  de  penetração  na  mucosa  genital  ou  oral  do  

 

 



 

 

Treponema. A lesão resolve em 3-7 semanas sem cicatriz, sendo 

este período de alta infecciosidade, apesar do teste serológico 

negativo. Na fase secundária as lesões orais são diversas e 

inespecíficas, podendo ocorrer em simultâneo com outras lesões 

muco-cutâneas. Há envolvimento linfático frequente e teste 

serológico é positivo. Na fase terciária há envolvimento do sistema 

nervoso central e cardiovascular e formação de granulomas 

localmente destrutivos (gomas sifilíticos). Na cavidade oral pode 

cursar com glossite com atrofia mucosa e transformação 

maligna.(1,2) 

 Na infeção por Neisseria gonorrhoeae as manifestações na 

cavidade oral são raras e inespecíficas, sendo descritas úlceras 

múltiplas, eritema, ardor da mucosa oral e lesões brancas 

pseudomembranosas.(1,2,4) 

 A Candidíase é a lesão fúngica mais frequente (Figs. 6 e 7). É 

causada por espécies da família Candida spp, constituinte da flora 

comensal do ser humano. O quadro patológico resulta de uma 

desregulação da flora oral com crescimento excessivo do fungo. 

Apesar de não ser considerada uma DST, a candidíase oral 

encontra-se muitas vezes associada e pode mesmo mimetizar as 

manifestações orais de várias DSTs, pelo que o seu diagnóstico 

deve ser tido em conta.(1,2,4) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Candidíase Pseudomembranosa, (Arquivo Fotográfico do 

Serviço de Estomatologia do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa 
Norte) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Candidíase Atrófica, (Arquivo Fotográfico do Serviço de 

Estomatologia do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte) 
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INTRODUÇÃO  
As doenças hematológicas com manifestações orais 

compreendem um grupo heterogéneo de doenças. Nesta 

exposição apenas serão abordadas algumas das neoplasias com 

origem no sistema hematológico, que por sua vez, manifestem 

sinais e sintomas na cavidade oral. 

 

MANIFESTAÇÕES ORAIS DE NEOPLASIAS COM 

ORIGEM NO SISTEMA HEMATOLÓGICO 

 

LEUCEMIA 

A leucemia tem na base da sua etiologia a combinação de fatores 

genéticos e ambientais. Os sinais e sintomas estão relacionados 

com a diminuição de células hematopoéticas, sendo que, no que 

diz respeito à cavidade oral, estes podem manifestar-se através de 

úlceras neutropénicas, aumento de volume gengival, infeções 

oportunistas, pênfigo paraneoplásico, entre outros.(1,2) 

 

LINFOMA NÃO HODGKIN 

A sua prevalência aumenta com doenças imunológicas, sendo que 

a sua incidência tem vindo a aumentar. Atinge sobretudo a 

população adulta, e manifesta-se maioritariamente através de 

uma tumefação na região de um gânglio linfático (cervical, axilar, 

inguinal), indolor, móvel e com crescimento progressivo. Quando 

ocorre atingimento da cavidade oral, geralmente já existe 

disseminação da doença (doença extranodal), podendo atingir os 

tecidos moles e ósseos.(1) 

 

 

 

 

 

• Tecidos moles: aumento de volume indolor e difuso no 

vestíbulo, palato duro posterior e gengiva; consistência esponjosa, 

coloração eritematosa ou púrpura.(1) 

• Tecidos ósseos: leve dor ou desconforto confundido com 

odontalgia; parestesias, mais comummente em lesões 

mandibulares; sem tratamento pode ocorrer expansão do osso e 

eventualmente perfurar a tábua cortical.(1) 

 

 

LINFOMA DE CÉLULAS NK/T EXTRANODAL, DO TIPO 

NASAL 

É uma malignidade rara, cuja patogénese está relacionada com o vírus 

Epstein Barr. Caracteriza-se por destruição agressiva das estruturas da 

linha média do palato e fossa nasal. Os sinais e sintomas iniciais são 

localizados na região nasal e incluem obstrução nasal ou epistaxe, 

podendo ser acompanhados de dor. O aumento de volume do palato 

mole ou do palato duro posterior precede a formação de uma 

ulceração profunda, necrótica, a qual geralmente ocupa a linha média. 

Esta ulceração aumenta e destrói os tecidos palatinos, criando uma 

fístula oronasal. Infeção secundária e hemorragia podem complicar o 

curso da doença.(1) 

 

LINFOMA DE BURKITT 

Trata-se de um linfoma incomum e agressivo, uma vez que é a 

neoplasia humana com maior taxa de proliferação, com capacidade de 

duplicação em 24 horas. Atinge sobretudo crianças, com pico de 

prevalência aos 7 anos. Existem múltiplas formas de apresentação, 

entre elas a apresentação sob a forma de múltiplos tumores 

mandibulares (associados  ou não a massas abdominais). Entre 50 a 70 % 
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dos casos do subtipo endêmico têm uma apresentação ao nível 

dos maxilares. Sendo a maxila acometida duas vezes mais que a 

mandíbula, e mais frequentemente nos segmentos posteriores. A 

tradução clínica consiste numa tumefação firme, recoberta por 

mucosa hemorrágica ou ulcerada. Pode condicionar mobilidade 

dentária, esfoliação prematura da dentição decídua, e 

eventualmente fraturas (embora seja raro).(1) 

 

MIELOMA MÚLTIPLO 

O mieloma múltiplo consiste numa proliferação neoplásica de 

plasmócitos anormais, monoclonais, produtores de 

imunoglobulinas anormais e não funcionais.  Corresponde a cerca 

de metade das neoplasias que afetam o osso, depois de excluída a 

doença metastática. Afeta sobretudo o sexo masculino, e afeta 

mais frequentemente a raça negra. O seu diagnóstico é raro antes 

dos 40 anos, sendo que este foi frequentemente visto naqueles 

expostos à radiação nuclear na Segunda Guerra Mundial, após 

uma latência de 20 anos. Foi observada uma frequência elevada 

desta patologia em agricultores, trabalhadores da madeira, 

trabalhadores do couro e aqueles expostos a produtos.  

 A dor óssea, referida à coluna lombar, é o sintoma mais 

característico, porém os maxilares estão envolvidos em 30 % dos 

casos. Na mandíbula a doença pode simular uma odontalgia e, na 

imagiologia, pode ser possível observar radiolucências ou 

destruições ósseas generalizadas.(1,3,4) 

 

PLASMOCITOMA 

Trata-se de uma variante do mieloma, menos agressiva, que se 

traduz por uma proliferação unifocal, monoclonal e neoplásica de 

plasmócitos. Atinge sobretudo homens adultos, com uma idade 

média de 55 anos ao diagnóstico.(1) 

O plasmocitoma ósseo é mais comum, sendo que as lesões se 

apresentam num único osso, mais comummente a coluna 

vertebral. Pode ser visto em tecidos moles e, nesse caso, usa-se o 

termo plasmocitoma extramedular. Este surge como um aumento 

de volume de tecido mole indolor, pouco evidente e bem 

circunscrito. Aproximadamente 25% dos plasmocitomas 

extramedulares desenvolvem-se na região da cabeça e pescoço, e 

tais lesões têm sido relatadas nas amígdalas, nasofaringe, seios 

paranasais, nariz e glândula parótida.(1) 

 

HISTIOCITOSE DE CÉLULAS DE LANGERHANS (HCL) 

Entidade com amplo espectro de manifestações e evolução clínica, 

com definição controversa, e com sobreposição de achados que 

dificulta a categorização destes doentes. Atinge sobretudo jovens 

e consiste numa proliferação neoplásica de células de Langerhans. 

Com base na clínica, a HCL divide-se em três categorias: crónica 

focal, crónica disseminada e aguda disseminada. Na cavidade oral, 

a entidade crónica focal é a mais frequente, manifestando-se 

através de uma lesão óssea, dolorosa, solitária, sem envolvimento 

de tecidos moles.[1] 

 

 

 

 

MICOSE FUNGOIDE 

Trata-se de um linfoma derivado de linfócitos T, especialmente do 

linfócito T auxiliar (CD4+), sendo o linfoma cutâneo mais comum 

(ainda que raro). É caracterizado pelo seu epidermotropismo e, por 

conseguinte, o envolvimento oral é raro.  

Quando atinge a cavidade oral, as suas principais manifestações são as 

placas eritematosas, endurecidas ou nódulos ulcerados, sendo que os 

sítios mais frequentemente afetados são a língua, o palato e a 

gengiva.(1) 

 

CONCLUSÃO  
Algumas das manifestações clínicas das doenças com origem no 

sistema hematológico acometem a cavidade oral, pelo que, a 

especialidade de Estomatologia é muitas vezes o primeiro contacto 

destes doentes com os serviços hospitalares. Nesse sentido, torna-se 

importante um estudo completo destes doentes, bem como a sua 

correta referenciação e abordagem multidisciplinar. 
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INTRODUÇÃO  
A Consulta de Utentes com Necessidades Especiais (UNE), da Clínica 

Universitária de Estomatologia do Centro Hospitalar Universitário 

Lisboa Norte (CHULN), presta assistência clínica aos indivíduos com 

incapacidade física ou mental, condicionante na realização de 

atividades da vida diária, incluindo os cuidados de higiene oral. Esta 

incapacidade acarreta uma acrescida dificuldade no exame objetivo, 

implementação de medidas preventivas e de tratamentos na 

cavidade oral.  

A utilização de medidas de condicionamento e estabilização física ou 

farmacológica, surgem como uma ferramenta facilitadora da 

observação e prestação de cuidados a estes doentes. Como medidas 

de condicionamento podem referir-se a técnica de 

“dizer/mostrar/fazer”, a técnica do reforço positivo e a técnica do 

controlo de voz. Das medidas de estabilização física destacam-se a 

técnica do abraço e o uso do travesseiro centralizador cervical e das 

medidas farmacológicas, o uso de diazepam como ansiolítico e 

sedativo. O seu efeito é alcançado com toma única de 5-10mg em 

adultos e 0,2-0,3mg/kg/toma em crianças.  

Na Síndrome de Down (SD) observam-se alterações como a 

instabilidade atlanto-occipital e a laxidez ligamentar com um risco 

acrescido de lesão medular na manipulação cervical, 

nomeadamente na hiperextensão. Uma prática sistematizada deve 

ser usada na aplicação das medidas físicas de estabilização. O 

presente póster pretende ilustrar a correta aplicação destas 

medidas. 

 

 

 

 

 

 

CASOS CLÍNICOS  

CASO CLÍNICO 1: 

Feminino, 7 anos, extração de 51 e 61 por erupção palatina de 11 e 21, 

medicada com diazepam 5mg per os 30 minutos antes do 

procedimento, técnicas de dizer/mostrar/fazer, controlo de voz, 

travesseiro centralizador, contenção pelo abraço e reforço positivo.  

 

CASO CLÍNICO 2:  

Feminino, 23 anos, restauração compósito 21, técnicas de 

dizer/mostrar/fazer, controlo de voz, travesseiro centralizador e 

reforço positivo. 

 

CASO CLÍNICO 3: 

Masculino, 27 anos, exodôncia raiz de 21, técnicas de 

dizer/mostrar/fazer, controlo de voz, travesseiro centralizador e 

reforço positivo. 

 

CASO CLÍNICO 4: 

Masculino, 30 anos, destartarização e aplicação de flúor tópico, 

técnicas de dizer/mostrar/fazer, controlo de voz, travesseiro 

centralizador e reforço positivo (Figs. 1, 2 e 3). 
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Figura 1: Técnica Dizer/Mostrar/Fazer explicando 
os instrumentos de observação (espelho e sonda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Travesseiro Centralizador Cervical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Técnica de controlo de voz 

 

 

 

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES  
Os casos demonstram que a colaboração do utente para a 

observação e realização de tratamentos estomatológicos é 

essencial, sendo as manobras de estabilização física e farmacológica 

um apoio fundamental ao Estomatologista. A aplicação das medidas 

físicas deve seguir uma abordagem sistematizada e segura, pelas 

características anatómicas do Síndrome de Down. A relação médico 

utente/cuidador deve ainda ser trabalhada ativamente em cada 

consulta. 
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INTRODUÇÃO  
Os tumores das glândulas salivares (GS) são raros, representando 

6 a 8% dos cancros de cabeça e pescoço(1,2). São classificadas de 

acordo com a nomenclatura da Organização Mundial da Saúde (1). 

A parótida é a GS mais frequentemente afetada, representando 

cerca de 80% dos casos (2). As neoplasias malignas são tanto mais 

frequentes quanto mais pequena for a GS. A sobrevida a um ano 

é de 83% e aos 5 anos de 65%. Há outras neoplasias da cabeça e 

pescoço cuja manifestação pode ser uma tumefação numa GS 

major como linfomas ou melanomas, representando 10% das 

tumefações das GS(1). 

 

DESENVOLVIMENTO  
Os subtipos mais comuns são os carcinomas mucoepidermoide e 

o adenoide cístico que representam 50% das neoplasias malignas 

de GS(3). Os fatores de risco mais associados são as infeções 

virais(4,5) e a exposição a radiação(6) e ao níquel e atividades 

laborais como cabeleireiros e trabalhadores da indústria da 

borracha. A apresentação clínica típica de uma neoplasia maligna 

das GS major é uma tumefação ou edema indolores. Uma 

tumefação parotídea com envolvimento do nervo facial sugere 

malignidade(7). As lesões das GS minor podem apresentar-se 

como uma tumefação ou úlcera indolores. As metástases à 

distância são, por ordem de frequência, pulmonares, ósseas e 

hepáticas(8). O diagnóstico diferencial inclui uma ampla gama de 

patologias inflamatórias ou císticas. A anamnese deve ser rigorosa 

nomeadamente a duração da tumefação, a rapidez de 

crescimento,  a   presença  de   dor  e  a   dormência  ou  qualquer  

 

 

 

 

 

assimetria da mímica facial. O estudo imagiológico é fundamental 

para avaliar a extensão da lesão, a existência de invasão local e 

deteção de metástases (regionais ou à distância). A ultrassonografia 

é útil, podendo fornecer uma imagem de qualidade com boa 

caracterização tecidular. A sua utilização depende das dimensões e 

da localização da lesão, apresentando-se como um método 

importante para auxílio nas biópsias aspirativas por agulha fina e 

core biopsy(9). A tomografia computorizada (TC) e a ressonância 

magnética (RM) são os exames de eleição para o estudo e 

planeamento cirúrgico. 

As neoplasias das glândulas major são estadiadas segundo a 

classificação TNM enquanto que as de GS minor são estadiados de 

acordo com a sua localização. Os estudos de imagem (TC, RM) 

obtidos antes do diagnóstico podem fornecer informações 

importantes para o estadiamento(10). O estadiamento clínico (cTMN) 

é determinado a partir das informações clínicas antes de iniciar 

qualquer tratamento, baseando-se no exame físico, estudos de 

imagem e análises anatomopatológicas. O estadiamento patológico 

(pTNM) fornece mais dados que o clínico, obtendo-se após a excisão 

cirúrgica do tumor, com a análise anatomopatológica da neoplasia e 

dos gânglios linfáticos removidos, podendo diferir (ou não) do 

estadio clínico. Os resultados da classificação TNM são combinados 

para determinar o estadio do cancro, dividindo-se em 5 estadios: 

estadio 0 e de I a IV (Amin et al. 2017). 

 

CONCLUSÃO  
Os tumores das GS compreendem um grupo raro e diversificado de 

patologias. As neoplasias da submandibular, sublingual e GS minor 

têm uma incidência elevada de malignidade quando comparadas às  
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que afetam a parótida. A apresentação clínica habitual é uma 

tumefação ou edema indolores. O diagnóstico diferencial inclui 

uma ampla gama de patologias inflamatórias ou císticas, para além 

das neoplasias. O envolvimento do sistema nervoso, como a 

paralisia do nervo facial, é quase sempre indicativo de 

malignidade. É necessária análise histológica para o diagnóstico, 

sendo aconselhada biópsia pré-operatória. A patologia maligna 

das glândulas salivares major são estadiadas segundo a 

classificação TNM. As neoplasias das glândulas minor são 

estadiadas segundo o seu local anatómico de origem. A TC e a RM 

fornecem informações importantes sobre a extensão da invasão e 

a disseminação (local ou à distância). 
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INTRODUÇÃO  
A osteogénese imperfeita (OI) é uma doença rara e hereditária, 

caracterizada pela alteração na formação do colagénio presente, 

nomeadamente no osso, dentina, escleróticas e pele, que são os 

tecidos mais frequentemente envolvidos. Assim sendo, a OI pode 

revelar-se através de diferentes apresentações clínicas. 

Na maioria dos casos esta entidade surge por mutação num dos 2 

genes que gerem a formação do colagénio tipo I: COL1A1 

(cromossoma 17) e COL1A2 (cromossoma 7). Pode ocorrer por 

mutação de novo ou por hereditariedade autossómica dominante 

ou recessiva, com a prevalência de 6/7 em cada 100000 indivíduos. 

Clinicamente, podemos encontrar fragilidade e deformação 

ósseas, fácies triangular, alterações dentárias, escleróticas azuis, 

hipoacúsia, hipermobilidade articular e complicações 

cardiopulmonares. 

Ambas as dentições podem estar afetadas e apresentar 

translucência azulada, acizentada ou acastanhada. Pode também 

ocorrer maloclusão de classe III por hipoplasia da maxila, mordidas 

cruzadas ou abertas. Radiograficamente podemos verificar 

obliteração do espaço pulpar e, raramente, dentes em concha. 

Por vezes, as alterações dentárias verificadas são semelhantes às 

observadas em casos de dentinogénese imperfeita (DI), ainda que 

as duas doenças tenham fisiopatologia distinta. Este tipo de 

alterações dentárias em doentes com diagnóstico de OI 

denominam-se dentes opalescentes. A ocorrência destas mesmas 

alterações dentárias sem envolvimento sistémico constitui a DI. 

 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO  
Neste trabalho apresentamos 4 casos clínicos distintos de OI que 

mantêm seguimento no Serviço de Estomatologia do Hospital Dona 

Estefânia. 

CASO 1: 

Rapaz de 2 anos com OI grave (homozigotia no gene COL1A1). 

Apresenta alterações da coloração de todos os dentes, coloração 

branco-amarelada, com perda de esmalte e exposição dentinária 

(Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Dentes anteriores com translucência amarelada, perda de esmalte e 
exposição dentinária 

 

CASO 2: 

Rapariga de 7 anos com suspeita de OI (em estudo). Apresenta 

escleróticas azuladas e não evidencia alteração da cor, dimensão, 

estrutura ou posição dos dentes (Figs. 2 e 3). 
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Figura 2: Perfil anterior, apresenta escleróticas azuladas (à esq.); Perfil direito 
ligeiramente côncavo (à dir.). 

 

 

 

 

 

Figura 3: Dentes sem alterações aparentes. 

 

CASO 3: 

Rapaz de 4 anos com diagnóstico neonatal de OI. História de 

múltiplas fraturas, hidrocefalia e hipoplasia do terço médio da face 

(Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Dentes anteriores com translucência acinzentada; mordida cruzada 
anterior 

 

CASO 4: 

Rapaz de 18 meses, diagnosticado com OI tipo I (heterozigotia no 

gene COL1A2). Apresenta escleróticas azuis e dentes com 

alterações estruturais características (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Dentes anteriores com coloração e estrutura alteradas. 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES  
Este trabalho pretende sensibilizar para o diagnóstico diferencial 

entre OI (com presença de dentes opalescentes) e DI, já que ambas 

decorrem com manifestações orais semelhantes. O diagnóstico 

requer correlação com a história familiar, as características clínicas e 

radiografias e os achados ecográficos pré-natais. A eletroforese e os 

testes genéticos podem auxiliar na confirmação diagnóstica de OI. 

O tratamento das alterações dentárias pode incluir restaurações, 

reabilitação protética (removível ou fixa implantossuportada), 

tratamento ortodôntico e cirurgia ortognática ou de distração óssea. 

O planeamento pré-operatório deve ter em conta o risco 

hemorrágico, malformações cardíacas e hipertermia. Doentes a 

cumprir terapêutica com bifosfonatos podem apresentar atrasos na 

cicatrização após osteotomia. O prognóstico desta doença é muito 

variável, desde a esperança média de vida inalterada, em casos 

ligeiros, até à morte in útero ou no período perinatal, em casos 

graves. 

 

 

REFERÊNCIAS 
(1) Neville, B.N. Oral and Maxillofacial Pathology . (4th ed.); 2016 
(2) Forlino A, Marini J; “Osteogenesis Imperfecta”; Lancet; Abril 2016; 387 
(10028): 1657-71. 
(3) Rossi V, Lee B, Marom R; “Osteogenesis imperfecta - advancements in 
genetics and treatment”; Cure Opin Pediatr; Dec 2019; 31(6); 708-715 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



SARCOMA DE 
KAPOSI  

Manifestação Inicial de Infeção por HIV  

K A P O S I  S A R C O M A  
I n i t i a l  M a n i f e s t a t i o n  o f  H I V  I n f e c t i o n  

Ferreira CM 1,4, Barros CR 1,4, Leite PM 1,4, Veiga F 1,4, Pimentel JC 2,5, Prates M 3,4 

1 Interna de Formação Especializada de Estomatologia 

2 Interno de Formação Especializada de Anatomia Patológica 

3 Assistente Hospitalar de Estomatologia  

4 Serviço de Estomatologia | Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central 

5 Serviço de Anatomia Patológica | Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central 

Contacto do autor: catarinamferreira8@gmail.com  

 
 

Palavras-chave: VIH, Sarcoma de Kaposi, HVH-8, SIDA, 

Patologia Oral. 

Keywords: HIV, Kaposi Sarcoma, HHV-8, AIDS, Oral Pathology. 
 

 

 

 

INTRODUÇÃO  
O Sarcoma de Kaposi (SK) é um tumor vascular de baixa 

malignidade que se manifesta comummente através de lesões 

cutâneas e mucosas. Causado pelo Human gammaherpesvirus 8 

(HHV-8), pode classificar-se em vários tipos, estando o Epidémico 

associado a doentes infetados pelo Human immunodeficiency 

virus (HIV). Caracteriza-se como a neoplasia mais frequente nos 

doentes HIV positivos e quando presente é uma condição 

definidora de síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA). 

 

CASO CLÍNICO  
Homem, 47 anos, raça negra, sem antecedentes pessoais de 

relevo, referenciado pelo Médico de Família a consulta de 

Estomatologia por lesão do palato duro com dois meses de 

evolução. Ao exame intraoral observava-se lesão exofítica palatina 

paramediana direita com 3,5x2,5cm, tom violáceo, pediculada e 

de margens bem definidas (Fig. 1). Sem drenagem de conteúdo 

purulento, zonas ulceradas ou aparente envolvimento ósseo. À 

palpação era firme e indolor. Ao exame extraoral palpavam-se 

adenopatias cervicais posteriores móveis e indolores, 

bilateralmente. Quando questionado, referiu regresso recente de 

Angola,  onde  teria  residido  nos  últimos   três   anos,   admitindo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Lesão exofítica palatina paramediana direita, à 
observação inicial. 

 

 

múltiplos comportamentos sexuais de risco. Fez-se biópsia incisional 

da lesão que revelou uma proliferação vascular de células 

endoteliais com ligeira atipia citológica, com formação de pequenos 

espaços em fenda e extravasamento de eritrócitos (Fig. 2) e 

imunomarcação positiva para HHV-8 (Fig. 2), com diagnóstico 

histológico de SK. O estudo de imagem com ortopantomografia (Fig. 

3) e TC maxilofacial não revelaram alterações de relevo. 

Analiticamente destacavam-se anticorpos anti-HIV 1 positivos, com 

carga viral  de  HIV-1  de  10900,0 cópias/mL  e  linfócitos T CD4+  no  
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Figura 2: Corte histológico (H&E ampliação 40x e inset 400x) (à esq.); Corte 
Histológico (ampliação 40x e inset 400x), Imunohistoquímica HHV8 + (à 
dir.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ortopantomografia. 

 

valor de 654 cells/uL, classificando-se a doença, segundo o sistema 

de classificação HIV/SIDA do CDC, como HIV-1 positivo categoria 

clínica C1 (condição indicadora de SIDA). Segundo a classificação 

AIDS Clinical Trial Group (ACTG), apresentava bom prognóstico. 

Referenciado a consulta de Infeciologia, iniciou terapêutica 

antirretroviral combinada, sem necessidade de quimioterapia, 

tendo progredido de forma favorável. Após seis meses, atingiu 

regressão total da lesão. 

 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES  
Na infeção por HIV, o défice da imunidade celular aumenta a 

incidência de um espectro limitado de tumores, dos quais se 

destaca o SK. Este afeta maioritariamente Homens que fazem sexo 

com Homens (HSH), doentes com contagens baixas de linfócitos T 

CD4+ e carga viral de HIV muito aumentada. O seu prognóstico 

depende da extensão do tumor, do estado imunitário do doente e 

da presença de envolvimento sistémico.  

 

 

 

 

 

O caso descrito, destaca-se por ser um episódio inaugural de uma 

infeção HIV avançada, até então desconhecida e sem outros 

sintomas, num doente heterossexual que ao diagnóstico não 

apresentava um comprometimento significativo da sua imunidade. 

Este caso alerta-nos para a importância que as alterações orais 

podem ter como indicador de doença sistémica, enfatizando a 

relevância que uma correta referenciação tem no prognóstico dos 

doentes. 
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INTRODUÇÃO  
A Síndrome de Beckwith-Wiedemann (SBW) é uma doença 

genética caracterizada por crescimento anormal, predisposição 

tumoral e malformações congénitas.(1) A  sua prevalência é de 

1/13700 e a incidência é igual em ambos os sexos.(1-4) 

Clinicamente, esta síndrome é definida por um ritmo de 

crescimento aumentado na  2a metade da gravidez e nos primeiros 

anos de vida, sendo que na idade adulta, a  altura é tipicamente 

normal. Além da macrossomia, o elevado ritmo de crescimento 

também se pode manifestar em macroglossia, que pode levar a 

dificuldades na alimentação e fala, e mesmo a apneia do sono.(5) O 

diagnóstico é suportado por,  pelo menos, três achados clínicos 

característicos da síndrome e confirmado com  testes moleculares. 
[1] Em casos graves, pode ocorrer morte prematura por 

complicações decorrentes da macroglossia. O prognóstico dos 

doentes que sobrevivem à infância é, geralmente, bom.(1)   

Apresenta-se um caso clínico de um jovem com SBW com 

macroglossia, salientando a importância do diagnóstico precoce e 

correto tratamento para melhoria do prognóstico e qualidade de 

vida dos doentes.  

 

CASO CLÍNICO  
Doente de sexo masculino, 17 anos, com história de macrossomia 

e estatura elevada compatível com crescimento anormal, com 

teste molecular para SBW positivo. O doente foi referenciado à 

consulta de Estomatologia por macroglossia com perturbação da 

linguagem para avaliação da necessidade de intervenção.   

 

 

 

À observação, apresentava macroglossia marcada, sem limitação dos 

movimentos da língua, nomeadamente de protrusão, dorsoflexão e 

lateralidade (Figs. 1 a 3). 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Língua em repouso. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Língua em repouso. 
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Figura 3: Língua em dorsoflexão. 

 

O doente apresentava mordida aberta anterior e diastema dos 

incisivos centrais superiores. Sem lesões na cavidade oral. Sem 

fossetas ou apêndices auriculares, frequentemente encontrados 

nesta síndrome. O doente não apresentava problemas de 

deglutição, contudo tinha uma ligeira dificuldade na fonação. 

Tendo em conta os achados clínicos e a vontade do doente, optou-

se por não realizar tratamento cirúrgico, ficando apenas indicação 

para iniciar Terapia da Fala.  
 

 

 

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES  
Dependendo da gravidade da macroglossia associada ao SBW e 

das suas implicações clínicas, as hipóteses terapêuticas são 

variadas, desde métodos conservadores, como terapia da fala e 

reavaliações periódicas, até métodos mais invasivos, como 

alimentação por sonda nasogástrica e redução cirúrgica.(5, 6)   

Com este caso pretendemos salientar a importância do 

diagnóstico precoce da SBW e correta avaliação da macroglossia, 

de modo a reduzir o impacto da macroglossia na qualidade de vida 

dos doentes.   
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INTRODUÇÃO  
A leucoplasia é definida pela OMS como uma placa branca que não 

pode ser removida à raspagem, nem caracterizada clínica ou 

patologicamente como qualquer outra doença, sendo a lesão 

potencialmente maligna mais comum da mucosa oral (1). Esta 

patologia afeta menos de 1% da população mundial, acometendo 

preferencialmente o sexo masculino (rácio M/F 2:1), sendo a sua 

ocorrência mais predominante entre a 5ª-7ª décadas de vida (2). 

Quanto à sua etiologia e clínica, podem ser classificadas em dois 

grandes grupos: idiopáticas ou não-idiopáticas e homogéneas ou 

não homogéneas, respetivamente (2,3). As lesões não homogéneas, 

idiopáticas e que ocorrem em mulheres parecem ter um maior 

potencial de transformação maligna (2,4). Em termos de localização 

topográfica, parece existir uma predileção pelas mucosas jugais, 

vermelhão/comissuras labiais e gengivas. Todavia, as leucoplasias 

localizadas à face ventral da língua e pavimento bucal representam 

a maioria das lesões que sofrem transformação maligna (2,3,4). 

Quanto ao tratamento, nas leucoplasias orais que não exibem 

displasia ou que apresentam displasia leve, muitos autores 

preconizam uma atitude de “wait and watch”, enquanto que nas 

que apresentam displasia moderada a severa, o tratamento 

consensual de escolha passa pela sua excisão (3,4). Outras 

modalidades de tratamento incluem criocirurgia, cirurgia laser 

(incluindo vaporização das lesões), administração de retinoides, 

colutórios contendo adenovírus atenuado e terapia fotodinâmica 
(2).  

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO  
Doente do sexo feminino, 90 anos de idade, caucasiana, com 

antecedentes de HTA e dislipidémia, sem hábitos etílicos ou 

tabágicos, previamente seguida em consulta por leucoplasia 

homogénea do bordo direito e face ventral da língua. 

Em consulta de seguimento, ao exame intra-oral, exibia área 

exofítica, de aspeto verruciforme, com sede em lesão leucoplásica 

previamente conhecida (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: lesão leucoplásica do bordo direito e face ventral da 
língua com área verruciforme e exofítica suspeita 
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À palpação das cadeias ganglionares cervicais, não exibia massas 

ou adenopatias suspeitas e, quando questionada, negou quaisquer 

sintomas constitucionais, assim como odinofagia ou disfagia. 

Pelo elevado nível de suspeição, foi realizada biópsia incisional, 

cujo resultado anátomo-patológico revelou "lesões de displasia 

moderada a grave/carcinoma in situ". Após ser descartada doença 

locorregional, foi proposta glossectomia marginal, em regime de 

ambulatório, sob anestesia geral, tendo a cirurgia decorrido sem 

intercorrências ou complicações imediatas (Figs. 2 a 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Delimitação da área a ressecar com caneta dermográfica (à esq.). 
Aprofundamento da incisão a frio com bisturi elétrico (à dir.). 

 

 

 

 

  

 

Figura 3: Disseção romba e laqueação de ramo terminal da veia rarina (à esq.). 
Laqueação de ramo terminal de artéria e veia lingual (à dir.). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Resseção da peça operatória quase completa (à esq.). Exérese completa: 
pormenor da língua restante (à dir.). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Peça operatória (à esq.). Plastia de língua restante com vicryl 3-0 (à dir.). 

 

 

 

 

O exame anátomo-patológico da peça operatória confirmou o 

diagnóstico de carcinoma in situ, com margens livres de doença. A 

neoplasia foi assim estadiada em TisN0M0. A doente foi proposta 

para vigilância em consulta trimestral (no 1º ano) e semestral (2º 

ano), tendo realizado controlo por TC Maxilofacial e Pescoço aos 6 e 

16 meses (Figs. 6 e 7), encontrando-se atualmente livre de doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: TC MF e Pescoço (controlo aos 6 meses): sem 
sinais de captação anómala de contraste. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: TC MF e Pescoço (controlo aos 16 meses): 
irregularidade do bordo direito da língua, em relação 
com abordagem cirúrgica prévia. 

 

Atendendo à abordagem cirúrgica preconizada, a doente 

apresentou uma cicatrização favorável dos tecidos (Fig. 8), 

mantendo uma excelente função de órgão, sem interferências 

relevantes na fala ou deglutição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Controlo pós-operatório aos 3 meses. 

 

 

 



 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
A taxa de transformação maligna das leucoplasias orais varia na 

literatura entre os 0,13% - 34%(4). Contudo, uma revisão 

sistemática recente levanta a hipótese de esta taxa estar 

subestimada(5), o que reforça a importância de um seguimento 

apertado e continuado no tempo destas lesões. Lesões não 

homogéneas com displasia associada e com sede no ventre lingual 

ou pavimento bucal, devem evocar a hipótese de carcinoma in 

situ. As neoplasias da cavidade oral neste estadio permitem uma 

abordagem terapêutica menos mutilante, com excelente 

prognóstico a longo prazo, pelo que o diagnóstico precoce é de 

capital importância. A glossectomia transoral permanece o 

tratamento de escolha para lesões potencialmente malignas e 

neoplasias malignas da língua, sobretudo nos primeiros estádios(6). 
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INTRODUÇÃO  
A sífilis é uma doença infeciosa com incidência crescente (cerca de 

12 mil novas infeções/ano), constituindo um problema global de 

saúde pública.(1–3) A variabilidade de manifestações clínicas 

tornam-na um desafio diagnóstico, mimetizando múltiplas 

patologias com envolvimento da cavidade oral. As manifestações 

orais podem ocorrer em todos os estádios da doença, embora 

sejam mais frequentes na doença secundária e mais graves na 

doença terciária, com desenvolvimento de lesões gumatosas, 

destruição óssea e predisposição para o desenvolvimento de 

carcinoma oral de células escamosas.(4) 

A sífilis primária caracteriza-se sobretudo pelo aparecimento de 

lesões genitais, sendo a apresentação extragenital pouco 

frequente (12-14% dos casos) e a apresentação oral isolada rara 

(inferior a 2%).(5,6) 

Apresentamos um caso de sífilis primária em paciente saudável 

cujo envolvimento clínico foi exclusivamente oral. 

 

CASO CLÍNICO  

Homem, 27 anos, raça caucasiana, saudável, com 

comportamentos sexuais de risco, sem história de trauma, 

recorreu à consulta por lesão indolor no ventre da língua, à direita, 

em aumento progressivo, com 4 semanas de evolução. O exame 

objetivo intra-oral demonstrou lesão em placa endurecida, 

esbranquiçada e brilhante (Fig. 1). Ao exame objetivo extra-oral 

não se evidenciaram alterações, nomeadamente linfadenopatias, 

sinais mucocutâneos  ou  sistémicos  associados.  Analiticamente,  

 

 

 

título RPR (Rapid Plasma Reagin) 1:16 e TPHA (Treponema Pallidum 

Hemagglutination Assay) positivo. Outras causas infeciosas 

(nomeadamente VIH) e autoimunes foram excluídas. A histologia da 

lesão com coloração Hematoxilina-Eosina revelou presença de 

mucosa oral com extensa ulceração superficial, fundo constituído 

por tecido de granulação inespecífico recoberto parcialmente por 

fibrina, epitélio dos bordos adjacentes com alterações reativas 

hiperplásicas e permeação de células inflamatórias 

linfoplasmocitárias (Figs. 2 e 3). A imunohistoquímica confirmou a 

presença de espiroquetas na espessura do epitélio (Fig. 4). O doente 

foi tratado com Penicilina G Benzatínica 2,4 UI, IM e referenciado à 

consulta de Doenças Infeciosas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Lesão oral do ventre da língua: lesão em placa, 
endurecida, esbranquiçada e brilhante. 
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Figura 2: Histologia, coloração Hematoxilina-Eosina: Ulceração 

superficial da mucosa oral com descontinuidade do epitélio 

(Ampliação 100x). 

 

 

 

 

 
Figura 3: Histologia, coloração Hematoxilina-Eosina: Infiltrado de 

células linfoplasmocitárias. (Ampliação 400x). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Imunohistoquímica: Múltiplas espiroquetas Treponema 

Pallidum. (Ampliação 400x). 

 

 
 

 

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES  
As úlceras orais são motivo frequente de consulta em 

Estomatologia.(7) 

A pesquisa de história pessoal, sexual, toxicofílica, avaliação 

morfológica da lesão e sintomatologia associada são fundamentais 

no estabelecimento do diagnóstico diferencial sendo a sua etiologia 

muito diversa: infeciosa, autoimune, neoplásica e traumática 

(Tabela 1).(7–9) 

 

Tabela 1 | Úlceras Orais: Etiologia e Achados Clínicos. 

 ACHADOS CLÍNICOS 

INFECIOSA VIRAL 
VHS, VVZ, Coxsackie, 
Epstein-Barr,, CMV, 
VIH 
 
 
 

BACTERIANA 
Sífilis, Tuberculose, 
Gonorreia 

VIRAL 
    - Habitualmente dolorosa 
    - Manifestações sistémicas: 
             Febre, Cefaleia, Mal 
             estar geral 
 
 
BACTERIANA 
    - Habitualmente única 
    - Linfadenopatias 

AUTO-IMUNE - Doença Behçet 
 
- Estomatite 
 
- Aftosa Recorrente 
 
- Eritema Multiforme 
 
- Líquen Plano 

- Persistente ou recorrente 
- Usualmente dolorosa 
- Dimensão variável 
- Arredondada ou ovalada 
- Manifestações sistémicas: 
         Cutâneas, 
         Oculares, 
         Articulares 
         Vasculares, 
         Neurológicas, 
         Pulmonares, 
         Gastrointestinais, 
         Genitóurinárias 

NEOPLÁSICA - Carcinoma Escamosas Células - Após 50 anos 

- Hábitos toxicofílicos 

- Proliferativa 

- Sinais Infiltrativos 

TRAUMÁTICA - Mecânico 
 

- Elétrico 

 

- Térmico 

 

- Químico 

- Curta Duração ou Recorrente 
 
- Dolorosa 
 
- Dimensão variável 
 
- Arredondada ou ovalada 
 
- Fundo necrótico 
 
- Exsudado fibrinoso branco- 
amarelado 
 
- Bordo hiperemiado 

 

 

 



 

 

Considerando a epidemiologia, história clínica e exame objetivo, a 

hipótese de etiologia sifilítica foi colocada, confirmando-se através 

de estudo laboratorial, anatomopatológico e imunohistoquímico. 

A sífilis é causada pela espiroqueta anaeróbia Treponema Pallidum 

após contacto direto com lesão infeciosa da pele ou mucosa não 

intacta por via sexual (orogenital, genitogenital ou anogenital) e, 

com menor frequência, por transmissão vertical (congénita) ou 

pós-transfusional.(4,5) Sendo sexualmente transmissível, a co-

infeção pelo VIH deve ser investigada, sendo a sua prevalência em 

pacientes com sífilis 2 a 3 vezes superior à prevalência de infeção 

por VIH na população geral.(10) Neste caso, foi excluída a co-

infeção. 

Classicamente subdivide-se em quatro estádios de acordo com a 

clínica e severidade: primária, secundária, latente e terciária. A 

sífilis primária corresponde a um estadio altamente infecioso, 

caracterizado pelo aparecimento de lesões tipo úlcera única, 

indolor, base limpa e brilhante e bordos elevados a nível genital e, 

menos frequentemente a nível extra genital, por vezes associada 

a linfadenopatias regionais.(7) O diagnóstico laboratorial inclui 

avaliação serológica com testes não treponémicos: RPR - título 

normal < 1:2 - ou VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) - 

positivo em 75% dos casos de sífilis primária - e treponémicos: FTA-

ABS (Fluorescent Treponemal Antibody Absorption Test) ou 

TPHA.(4,6) A biópsia com estudo anatomopatológico auxilia o 

diagnóstico em casos atípicos, tal como apresentado.(10) 

O tratamento da sífilis primária em indivíduos imunocompetentes 

é realizado com Penicilina G Benzatínica 2,4 UM, via parentérica, 

podendo a Tetraciclina, a Doxiciclina e Azitromicina ser utilizadas 

como alternativas terapêuticas. Na ausência de tratamento 

adequado e imediato, a doença pode progredir para estádios com 

envolvimento multiorgânico (osteoarticular, cardiovascular e do 

sistema nervoso central), com eventual mau prognóstico.(5) 

As úlceras orais são motivo frequente de consulta e possuem um 

amplo espectro de patologias na sua génese. A história clínica e 

um exame objetivo detalhado auxiliam no seu diagnóstico 

presuntivo. A identificação precoce de lesões de etiologia sifilítica 

é fundamental, constituindo a avaliação serológica uma 

ferramenta de diagnóstico relevante, à semelhança do estudo 

anatomopatológico, que auxilia no estudo de casos atípicos. O 

tratamento da sífilis é essencial, não só para evitar a evolução da 

doença para formas mais severas como também para evitar a sua 

transmissão a indivíduos saudáveis. 
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