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Caros colegas, 

 
Não obstante o louvável progresso feito na prevenção, deteção e tratamento de um vasto leque de tipos 

de tumores sólidos, o carcinoma das células escamosas oral (CCEO) permanece um grande flagelo a nível 

mundial. O CCEO é frequentemente diagnosticado num estádio tardio, onde se observa doença 

locorregional avançada e/ou metásteses. 

 

Na prática clínica existem oportunidades para identificar pacientes com alterações orais potencialmente 

malignas (OPMDs) que precedem o desenvolvimento de cancro. Apesar de existirem múltiplas fontes de 

informação, a maior parte foca-se no diagnóstico e rege-se por orientação mais antiquada, com parcas 

referências ao tratamento geral destas condições. Este livro é parte integrante de um projeto europeu 

direcionado aos profissionais de saúde deste continente. O seu objetivo é providenciar orientação 

atualizada aos clínicos que tenham pacientes com patologias da cabeça e do pescoço para que possam 

reconhecer, investigar, diagnosticar e tratar OPMDs. Os conteúdos do livro foram já extensivamente 

reproduzidos através dos trabalhos publicados pelo Collaboring Centre (Reino Unido) da OMS que, por sua 

vez, conta com a organização de dois workshops da especialidade, tendo divulgado os seus resultados 

entre 2007 e 2020. Esta ferramenta de aprendizagem junta também a experiência de um largo número de 

unidades de Medicina Oral localizadas em toda a Europa através das respetivas universidades parceiras 

envolvidas (www.opmdcare.com). 
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1.1. Introdução 
 

Não obstante o louvável progresso feito na prevenção, 

deteção e tratamento de um vasto leque de tipos de 

tumores sólidos, o carcinoma das células escamosas oral 

(CCEO) permanece um flagelo a nível mundial. 

Infelizmente, a taxa de mortalidade associada ao cancro 

oral associada ao cancro oral na Europa é superior a 50% 

[1, 2]. O carcinoma de células escamosas oral (CCEO) é o 

subtipo histológico de cancro oral mais comum e é 

frequentemente diagnosticado já num estádio avançado, 

com doença local já avançada e/ou metástases no 

momento do diagnóstico [2-4]. O diagnóstico tardio tem 

potencial para impedir um tratamento bem-sucedido e, 

consequentemente, conseguir resultados mais favoráveis 

[1, 2, 5, 6]. O abuso de substâncias como o álcool e o 

tabaco, para além de ter um efeito sinérgico, é o fator de 

risco mais importante no desenvolvimento de cancro na 

cavidade oral. Por sua vez, a exposição à luz solar será o 

fator de risco associado ao desenvolvimento de cancro do 

lábio [7-9]. Foi já estabelecida uma relação causal com o 

papiloma vírus humano (HPV), especialmente do tipo 16, 

com o aparecimento de cancro no pavimento da boca e nas 

amígdalas. A taxa de positividade para HPV nos cancros da 

cavidade oral é de aproximadamente 11% [10, 11]. 

 
Muitos casos de CCEO podem ter origem em alterações 

potencialmente malignas (OPMDs), anteriormente 

referidas como lesões epiteliais orais potencialmente pré-

malignas. Pacientes que apresentem OPMDs têm risco 

agravado de desenvolver cancro oral [12]. 

 
Para reduzir a morbidade e mortalidade associadas com 

os cancros orais, as OPMDs devem ser identificadas e 

tratadas apropriadamente. A cavidade oral permite a 

deteção precoce de OPMDs, uma vez que as lesões 

podem ser rapidamente visualizadas e examinadas por 

um profissional de saúde. Apesar disto, apenas 34% de 

malignidades orais são diagnosticadas em fases iniciais, 

onde o cancro se encontra numa área circunscrita e 

ainda não se espalhou [2]. Os profissionais de medicina 

encontram frequentemente pacientes com OPMDs nas 

suas consultas de rotina, reforçando a importância de 

sensibilizar e aumentar o conhecimento sobre estas 

lesões nos grupos de profissionais de saúde. 

 
Este livro é parte integrante de um projeto europeu 

direcionado aos profissionais de saúde facultando 

ferramentas e recursos e-learning para aumentar o 

conhecimento no diagnóstico e tratamento de pacientes com 

OPMDs. 

 

Com este livro, o nosso objetivo é providenciar 

orientação atualizada aos clínicos que tenham 

pacientes com patologias da cabeça e do pescoço para 

que possam reconhecer, investigar, diagnosticar e 

tratar OPMDs. Esta ferramenta de ensino inovadora 

junta a experiência de um vasto número de unidades de 

Medicina Oral por toda a Europa, através das 

universidades parceiras envolvidas. 

Cobre um vasto conjunto de tópicos, incluindo: 

leucoplasia, eritroplasia, fibrose submucosa oral, queilite 

actínica, candidíase hiperplásica crónica, líquen plano, 

lúpus eritematoso discoide, lúpus eritematoso sistémico, 

condições genéticas herdadas e técnicas de biópsia oral e 

a utilização de diagnósticos complementares. Cada 

capítulo inclui um resumo que identifica os pontos focais 

de aprendizagem, bem como uma lista de referências 

que fomenta a leitura adicional. 

1.2. Alterações Orais Potencialmente 
Malignas (OPMDs) - Definições e 
Classificações 

 
As alterações orais potencialmente malignas (OPMDs) 

são definidas como um grupo de lesões onde a 

apresentação clínica pode preceder o diagnóstico de 

carcinoma das células escamosas oral (CCEO) [12]. 

 
Muitos cancros orais têm início em áreas de mucosa anormal 

na cavidade oral. Para além disso, várias destas lesões 

anormais partilham semelhanças a nível morfológico, 

citológico, genómico e molecular, como aquelas observadas 

em malignidades epiteliais [13]. 

 
O termo OPMD foi introduzido pela primeira vez no 

Workshop da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2005, 

levando ao desuso de muitos outros termos utilizados 

anteriormente, como “pré-cancro”, “lesões epiteliais 

precursoras”, “pré-malignas”, “pré-cancerosas” e “lesão 

intra-epitelial”. 

 
“Pré-cancro” é um dos termos mais antigos, inicialmente 

introduzido em 1805 para descrever doenças benignas que 

podem evoluir para malignidade invasiva se seguidas por 

um longo período de tempo [12]. Em 1978, o termo “lesões 

pré-cancerosas” foi adotado pelo grupo de trabalho da 

OMS, com uma divisão em lesões pré-cancerosas (por 

exemplo, leucoplasia, eritroplasia) e condições pré-

cancerosas (como a fibrose submucosa oral, queratose 

actínica, líquen plano oral ou lúpus eritematoso discoide) 

[14]. 
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Ficou implícito que os cancros orais se desenvolviam no 

mesmo local de uma lesão pré-cancerosa e condição 

pré-cancerosa [13]. 

 
No Workshop da OMS em 2005, o grupo de trabalho faz 

duas observações: a primeira é que esta associação ou 

risco é potencial durante o tempo de vida do paciente, e 

apenas uma minoria progride para cancro oral (e não 

todas, como o termo “pré-cancerosa” sugeriria). A 

segunda é que o cancro oral poderia não aparecer apenas 

no local de uma anterior OPMD, mas também noutro local 

da cavidade oral de um paciente com uma dessas lesões 

ou condições identificadas como OPMD [13]. Isto leva a 

duas mudanças importantes: “Potencialmente maligno” 

tornou-se um termo mais abrangente do que “pré-

canceroso” para referir que pacientes com estas anomalias 

da mucosa oral podem ter risco de desenvolvimento de 

cancro, mas não necessariamente. A segunda mudança 

importante foi a junção dos termos “lesão” e “condição” 

na categoria de “distúrbios”, onde os cancros orais podem 

ser detetados em pacientes com alterações da mucosa já 

detetadas – podendo ocorrer em qualquer local da mucosa 

oral. Isto reconhece o facto que carcinogéneos ambientais 

podem afetar qualquer parte do trato digestivo superior e 

a presença destes distúrbios pode indicar um (“potencial”) 

risco aumentado de desenvolvimento de cancro em 

qualquer local da cavidade oral [15-17]. Tendo isto em 

conta, pacientes com uma lesão definida, como a 

leucoplasia, têm risco de desenvolver uma malignidade em 

qualquer parte da cavidade oral como resultado da 

mudança de campo (“campo de cancerização”), até em 

mucosa de aparência clínica normal [18]. A terminologia 

foi adotada pela mais recente classificação da OMS para 

Tumores da Cabeça e do Pescoço [19]. 

 
O Workshop do Collaborating Centre Consensus da OMS para 

OPMDs atualizou, em 2020, a definição de uma OPMD para 

“qualquer anomalia da mucosa oral que está associada com 

um risco estatisticamente elevado de desenvolvimento de 

cancro oral” [12]. Dá ênfase não só ao distúrbio em si, mas 

também ao paciente que pode ser portador de anomalias 

genómicas e moleculares na mucosa oral, potenciando a 

existência de uma OPMD e, putativamente, um tipo de 

cancro oral [15, 17].  Portanto, os pacientes diagnosticados 

com uma OPMD têm suscetibilidade aumentada para 

desenvolver cancro oral ao longo da vida [12]. 

1.3. Aspetos demográficos e clínicos das 

OPMDs 
 

A prevalência mundial de OPMD está estimada em 

4,47% (95% IC = 2,43–7,08).  Esta taxa pode variar entre 

as populações e é maior em populações asiáticas e 

homens [12, 20]. 

 
A maioria dos pacientes com OPMDs são de meia-idade ou 

idosos [18]. A etnia e os hábitos culturais têm influência no 

tipo e padrão de OPMDs relatados em populações 

específicas devido à dominância de fatores de risco 

particulares. Por exemplo, os hábitos de mascar noz-de-

areca ou bétel são amplamente praticados em populações 

do sul da Ásia, resultando numa maior prevalência de 

OPMDs [20, 21]. 

O “tabagismo reverso” também é conhecido por induzir 

alterações específicas da mucosa do palato em algumas 

regiões geográficas [22]. 

 
As OPMDs abrangem um grupo heterogéneo de distúrbios 

clinicamente distintos (Tabela 1.1.) incluindo a leucoplasia, 

leucoplasia verrucosa proliferativa, eritroplasia, fibrose 

submucosa oral, líquen plano oral, queratose actínica 

(queilite actínica), lesões do palato no “tabagismo reverso”, 

lúpus eritematoso discoide, disqueratose congénita, lesões 

liquenoides orais e doença do enxerto contra o hospedeiro 

oral. 

 

Classificação de OPMDs de acordo com o Collaborating Centre 

da OMS (2020) [12] 

Leucoplasia 

Leucoplasia Verrucosa Proliferativa (LVP) 

Eritroplasia 

Fibrose Submucosa Oral (FSO) 

Líquen Plano Oral (LPO) 

Queratose Actínica (Queilite Actínica) (QA) 
   

Lesões do Palato no “Tabagismo Reverso” 

Lúpus Eritematoso Discoide (DEO) 

Disqueratose Congénita 

Lesão Liquenoide Oral (LLO) 

Doença do Enxerto contra o Hospedeiro (DEcH) 

Tabela 1.1. As OPMDs incluídas na classificação do Collaborating Centre 

da OMS em 2020. 
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As manifestações clínicas das OPMDs são heterogéneas, 

com variação de cor (branco, vermelho e branco e 

branco-avermelhado), textura (placa, lusa, corrugada, 

verrucosa, granular, atrófica) e de tamanho [18, 23]. Em 

alguns casos pode já estar presente um carcinoma 

micro-invasivo, que será revelado através da 

histopatologia.  A apresentação clínica pode permanecer 

estática ou poderá haver mudanças. Poderá ainda 

verificar-se progressão ou regressão ao longo do tempo 

[18, 24]. 

 
A OPMD pode desenvolver-se em qualquer local 

anatómico da cavidade oral (bem como da orofaringe e 

laringe). Pode ainda apresentar-se num ou em vários 

locais [24]. 

 
A taxa à qual os pacientes com OPMDs anteriores 

apresentam malignidade oral (muitas vezes referida 

como taxa de transformação maligna) varia em todo o 

mundo e está intimamente relacionada com o tipo de 

distúrbio e outros fatores clínicos, patológicos ou 

moleculares, incluindo o tipo, cor, localização, tamanho, 

género e a presença e grau de displasia [25-27]. 

Uma recente revisão sistemática revelou uma taxa geral 

de transformação maligna da OPMD de 7,9% (99% IC 4,9-

11,5%), embora com valores de teste com grande 

heterogeneidade [28]. Este estudo reportou uma meta-

análise separada para subgrupos específicos de OPMD, 

incluindo para leucoplasia 9,5% (99% IC 5,9-14,00%), 

líquen plano 1,4% (99% IC 0,9-1,9%), lesões liquenoides 

orais 3,8% (99% IC 1,6%- %), fibrose submucosa oral 5.2% 

(99% IC 2,9-8,00%), eritroplasia oral 33,1% (99% IC 13,6-

56,1%) e leucoplasia verrucosa proliferativa 49,5% (99% IC 

26,7-72,4%). Estes dados serão abordados em mais 

detalhe em capítulos posteriores deste livro. 

 Nos próximos capítulos, utilizaremos terminologia do 

Workshop em OPMDs do Collaborating Centre Consensus 

da OMS ocorrido em Glasgow em 2020 [12]. 

 
O conhecimento aprimorado e uma melhor deteção de 

OPMDs são importantes não só para oferecer o melhor 

tratamento, mas também para melhorar a qualidade de 

vida do paciente.  Garante igualmente que estes pacientes 

sejam acompanhados de perto, facilitando a prevenção e 

o diagnóstico precoce de um carcinoma invasivo 

envolvendo a mucosa oral. 
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2.1. Introdução 
 

A biópsia tornou-se o método gold standard para o 

diagnóstico de diversas lesões e doenças, incluindo na 

investigação de malignidade oral ou lesões 

potencialmente malignas [1]. 

 
A biópsia é definida como um procedimento onde é removido 

tecido de um paciente vivo para exame microscópico. Pode 

confirmar um diagnóstico provisório, levar a um definitivo e 

pode ainda excluir outros possíveis. Para além das propostas 

de diagnóstico, a biópsia pode contribuir para a avaliação da 

eficácia de um tratamento e auxiliar na determinação de um 

prognóstico em lesões malignas ou pré-malignas. Tanto a 

biópsia como o relatório histopatológico constituem um 

documento com valor médico-legal [2, 3]. 

2.2. Indicações e contraindicações 
na biópsia oral 

 
As indicações para a realização de uma biópsia oral 

dependem de muitos fatores, incluindo as características 

clínicas e macroscópicas de uma lesão como a evolução 

da lesão, apresentação macroscópica ou resposta 

refratária a tratamentos-padrão. Também é indicada se 

houver suspeita de um processo de malignização. Na 

Tabela 2.1., detalhamos as indicações e apresentações 

clínicas que justificam a realização de uma biópsia [4-6]. 

 
As contraindicações à realização de uma biópsia estão 

principalmente relacionadas com o estado de saúde geral 

do paciente. Este procedimento está contraindicado em 

variações normais de estruturas anatómicas (por 

exemplo, variz lingual, pigmentação racial, língua 

geográfica, linha alba, reentrâncias linguais ou manchas 

de Fordyce), lesões irritativas/traumáticas em resposta à 

remoção de um irritante local, lesões inflamatórias ou 

infeciosas em resposta a tratamentos locais específicos 

[4-6]. 

 

Principais indicações Exemplos de casos específicos 

Suspeita de lesão maligna • Lesões permanentemente ulceradas, verrucosas ou mistas 

• Áreas, placas, nódulos, tumefações de cor branca, vermelha ou mista 

• Endurecimento ou fixação da lesão em camadas profundas de tecido 

• Mudança significativa na aparência da OPMD anterior 

Suspeita de lesão potencialmente maligna • Placas brancas, vermelhas ou mistas 

• Lesões persistentes com aspeto verrucoso, granular, atrófico ou 

erosivo e lesões focais pigmentadas recentes 

• Suspeita de qualquer OPMD (p. ex. queilite actínica, eritroplasia, 

leucoplasia, líquen plano)  

Lesões crónicas ou persistentes de etiologia incerta • Úlcera ou lesões aparentemente inflamatórias que não cicatrizam ou 

não apresentam melhoria nas duas semanas subsequentes ao 

tratamento (p. ex. remoção do causador da irritação local) 

• Lesões de etiologia incerta, particularmente quando associadas a um 

aumento da dor, parestesia ou anestesia 

Desordens sistémicas em que o diagnóstico histopatológico é 

necessário para confirmar ou complementar um diagnóstico clínico 

ou provisório 

• Inclui lúpus, amiloidose, sarcoidose, esclerodermia ou síndrome de 

Sjörgren, doenças mucocutâneas que afetam a mucosa oral, como 

pênfigo ou penfigoide, doença de Crohn 

• Doenças infeciosas como lesões sugestivas de sífilis, tuberculose, 

etc. 

Lesões que interferem na função oral • p. ex. papiloma, hiperplasia fibrosa, fibroma, lipoma, osteoma. 

Lesões ósseas radio-lúcidas ou radiopacas nas quais o diagnóstico 

histopatológico ou tratamento é necessário 

• p. ex. cistos maxilares e tumores odontogénicos, fibroma ossificante, 

displasia fibrosa, granulomas de células gigantes ou lesões semelhantes 

Lesões que causam extrema preocupação ao paciente • Os pacientes podem preferir biópsia ou biópsia excisional de lesões ou 

nódulos persistentes de cor vermelha, branca ou pigmentados 

Tabela 2.1. Principais Indicações para realização de Biópsia Oral 
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Em alguns casos, a biópsia pode ser indicada em lesões que 

causam extrema preocupação no paciente, mas não 

constituem suspeita para o profissional de saúde. As 

expectativas do paciente devem ser reconhecidas e o 

princípio básico de “não causar dano” deve ser seguido, por 

forma a ser-lhe fornecida a melhor opção. 

2.3. Classificações e tipos de 
biópsias orais 

 
As biópsias podem ser classificadas em vários subtipos [2, 3]. 

Podem ser incisionais (apenas uma parte representativa da 

lesão é removida) ou excisionais (excisão completa da lesão), 

dependendo da quantidade ou área do tecido removido 

cirurgicamente. 

 
Pode ser direta (localizada superficialmente, com fácil 

acesso) ou indireta (quando a lesão é mais profunda, 

coberta por mucosa de aspeto normal, o que sugere que um 

retalho de acesso pode ser necessário antes da remoção da 

lesão em questão) dependendo do local anatómico da lesão. 

 
Outras categorizações podem ser utilizadas em função 

dos instrumentos e da técnica específica utilizada (bisturi, 

punção, agulha), processamento da amostra de tecido (p. 

ex. a fresco, congelada, fixada em formol embebida em 

parafina), tipo de tecido removido (tecido mole, tecido 

duro ou sangue). Na próxima parte do capítulo, focar-nos-

emos nos tipos mais comuns de biópsia 

No contexto das OPMDs [2, 3]. 

 
Biópsias de tecido mole 

Para realizar uma biópsia de tecido mole, a 

remoção é feita com bisturi, punção ou fórceps. 

Podem ainda ser utilizados bisturis elétricos ou laser 

[2]. 

Para efeitos de diagnóstico, o uso de bisturi ou 

punção convencional é preferível ao laser (díodo ou 

Nd:YAG, laser de CO2) ou bisturi elétrico que poderá 

produzir alguns artefactos histológicos, o que 

dificultará o diagnóstico [7-10]. O laser Er:YAG 

mostrou a menor quantidade de artefacto de tecido 

[7, 11]. Os lasers são úteis em anormalidades 

vasculares ou em pacientes com distúrbios 

hemorrágicos devido ao seu efeito coagulante [11]. 

O instrumento escolhido deve ser o de maior 

benefício para o paciente, com o objetivo de obter 

uma amostra de tecido útil para o diagnóstico. Os 

tipos mais comuns no contexto das OPMDs são a 

biópsia incisional, excisional e punção. 

2.3.1. Biópsia Incisional 
 

A técnica incisional envolve a remoção de uma amostra 

representativa da lesão [Tabela 2.2). A biópsia deve incluir 

uma amostra representativa e, idealmente, tecido adjacente 

normal. A importância de remover tecido normal ou 

anormal dependerá da natureza da lesão (p. ex. em casos de 

suspeita de malignidade é preferível a remoção de tecido 

anormal; em distúrbios vesiculares, prefere-se tecido 

adjacente “normal”) [2, 4, 12, 13]. 

 
No caso de lesões grandes ou extensas (com eixo longo 

superior a ~1-2cm) e em lesões múltiplas, pode ser 

indicada a biópsia incisional. Em lesões heterogéneas 

(na cor, textura ou consistência), devem ser realizadas 

múltiplas biópsias incisionais, obtendo diferentes 

amostras da lesão, devendo cada uma estar 

perfeitamente indicada e colocadas em diferentes 

recipientes devidamente identificados. A biópsia 

incisional é considerada o procedimento gold standard 

quando existe suspeita de malignidade e em alterações 

orais potencialmente malignas [2, 3, 14]. 

 
A biópsia de lesões vasculares ou lesões próximas de 

feixes neurovasculares (com risco de sangramento ou 

dormência) ou em locais de difícil acesso poderá ter que 

ser realizada em ambiente hospitalar. A biópsia incisional 

deverá evitar provocar danos nos tecidos e ser suficiente 

para avaliação histopatológica [2-4, 13]. 

 
A técnica deve começar pela realização de um 

historial clínico abrangente e um exame intraoral. 

A parte mais suspeita da lesão (manchada, 

vermelha, endurecida ou verrucosa) deve ser alvo 

da biópsia. A utilização de ferramentas de 

diagnósticos complementares pode revelar-se útil 

para a identificação da área mais representativa a 

ser incluída na biópsia (ver descrição abaixo) [2-4]. 

 
Deve ser dado o consentimento informado, discutindo 

os riscos e vantagens da realização da biópsia. 

 
Devem ser escolhidos os instrumentos mais adequados 

para não causar danos nos tecidos. A anestesia local deve 

ser administrada a mais de meio centímetro do local da 

lesão para evitar artefactos. Podem ser utilizados 

afastadores para obter um campo cirúrgico claro. 
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Figura 2.1. Biópsia incisional realizada numa placa branca no bordo da língua. 

 
 

Utilizando um bisturi, normalmente com lâmina nº 15, 

são feitas duas incisões num ângulo de 45º em relação 

à superfície epitelial, convergindo em forma de V nas 

duas extremidades e em forma de elipse. A proporção 

entre o comprimento e a largura deve ser de 

aproximadamente 3:1, de forma a assegurar o melhor 

fecho da incisão e uma recuperação sem cicatrizes 

significativas. 

 
O eixo longo da incisão elíptica deve ser paralelo à direção do 

estiramento normal (menor tensão) da mucosa para evitar a 

deiscência.  Para reduzir o risco de danos, as incisões não 

devem ser perpendiculares a estruturas como ramos 

neurovasculares. Devem ser evitados tecidos necróticos ou a 

parte central de úlceras. Para a remoção do tecido, deve ser 

utilizada uma pinça ou sutura de Adson. 

A sutura pode ser usada para orientar a amostra [2-4]. As 

suturas não-reabsorvíveis raramente são indicadas em 

intervenções na cavidade oral. 

 
A amostra deve ser guardada num contentor próprio para 

amostras em solução conservadora (formol a 10%), com 

um volume que deve exceder 10 a 20 vezes o da amostra. 

Deve ser colocada uma etiqueta de identificação do 

paciente no recipiente e anexada ao formulário de exame 

patológico, sendo posteriormente enviada para o 

laboratório de análises clínicas. No caso do método da 

imunofluorescência, a amostra não deve ser fixada. 

Deverá ser imersa no meio de transporte de Michel ou 

enviada a fresco em recipiente próprio, transportada em 

saco térmico.  Amostras a fresco devem ser enviadas para 

o laboratório o mais rapidamente possível [2-4]. 



2. Biópsia Oral e Técnicas Auxiliares 

Alterações Orais Potencialmente Malignas: Formação de Profissionais de Saúde 19 

 

 

 
 

 

   
 

Figura 2.2. Realização de biópsia excisional numa mancha branca no rebordo alveolar do 3º quadrante. 

 

 
O formulário de solicitação de exame deve incluir 

informações sobre a lesão e fatores do histórico médico do 

paciente, tais como um breve historial da lesão, 

características clínicas, fatores de risco (tabagismo, consumo 

de álcool, mascar noz-de-areca). Deve ser acompanhado de 

um diagnóstico provisório, mais a orientação da amostra e o 

tipo de biópsia realizada (incisional ou excisional). 

2.3.2. Biópsia Excisional 

 
A biópsia excisional envolve a remoção de toda a lesão, com 

uma margem de tecido normal na periferia e na margem 

mais profunda (Figura 2.2). É indicada em lesões menores 

(1cm), tais como papilomas, fibromas, granulomas ou, em 

casos de lesões focais pigmentadas ou vasculares, para além 

dos casos de pequenas OPMDs. Este tipo de biópsia não só 

permite a realização do exame histológico, mas também o 

tratamento com remoção completa da lesão [2-4]. 

 
Os princípios técnicos da biópsia excisional são 

semelhantes aos da biópsia incisional no que respeita a 

anestesia, instrumentos e orientação da incisão. No 

entanto, deve ser dada especial atenção às margens. 

 
A incisão deve ser feita em tecido normal em 

comprimento e profundidade, com margens claras. É 

necessário um tamanho maior de margem livre em lesões 

malignas. A remoção da base da lesão é importante para 

prevenir a recorrência de papiloma. Todas as lesões 

devem ser prévia e cuidadosamente palpadas, 

determinando assim a sua profundidade [2-4]. 

 
Pode ser necessária a orientação da amostra em casos de 

suspeição de malignidade. 

2.3.3. Biópsia com fórceps ou punção 

 
Estes instrumentos são desenhados para facilitar a 

remoção de lesões superficiais. 

 
Os fórceps de biópsia assemelham-se a uma pinça com 

pontas cortantes (em forma de bico-de-pássaro) que 

permitem a biópsia incisional de lesões superficiais e que, 

muitas vezes, não requerem sutura. É útil em lesões em 

locais de difícil acesso. 

 
A punção tem uma parte de corte semelhante a um bisturi 

circular. É um instrumento de utilização única e está 

disponível em vários diâmetros (2-10mm). Punções de 

tamanho de 4 a 6mm são normalmente utilizados em 

OPMDs. Na maioria dos casos, é um tipo de biópsia 

incisional, mas para lesões pequenas. Pode também servir 

para a remoção excisional de uma lesão. 

 
As técnicas para uma punção-biópsia são semelhantes às 

descritas acima para biópsias incisionais (Tabela 2). No 

entanto, para punção, o corte é realizado na parte mais 

representativa da lesão, aplicando ligeira pressão por 

meio de movimentos circulares de corte num eixo 

perpendicular à mucosa (Figura 2.3.). O tecido alvo pode 

ser extraído dentro do cilindro do punção, mas na maior 

parte das vezes é necessário cortar a base da biópsia. 

Pode não ser necessária sutura, ocorrendo cicatrização 

por segunda intenção na maioria dos casos.  Se a 

hemostasia foi difícil, geralmente é adequada uma única 

sutura. 
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Figura 2.3. Punção-biópsia realizada numa lesão branca reticular, localizada na mucosa oral direita. 

 
 

Este tipo de intervenção é de fácil utilização em biópsias 

representativas únicas ou múltiplas. Dependendo do 

tamanho do punção, um tamanho menor de tecido pode 

estar disponível para diagnóstico. 

Uma punção-biópsia é difícil de utilizar em lesões de 

grande dimensão ou que estejam próximas de áreas 

vascularizadas ou nervosas e em áreas de difícil acesso, 

como o palato duro [2-4]. 

 

Passo Descrição 

Observação clínica inicial e 

seleção da área para 

realização da biópsia 

• O tipo de biópsia deve ser selecionado de acordo com o historial clínico, resultado do exame e diagnóstico 

provisório suspeito.  Ferramentas complementares podem ajudar a selecionar a(s) área(s) mais 

representativa(s).  Deve ser obtido o consentimento informado. 

Preparação do campo 

cirúrgico 

• A área cirúrgica pode ser desinfetada com antisséptico tópico, por exemplo, solução de clorexidina a 0,12-

0,20%. 

Anestesia local • Anestésico local com vasoconstritor e infiltrado longe da lesão para evitar a introdução de artefactos na 

amostra. 

Incisão • Após a imobilização dos tecidos orais é realizada uma incisão (p. Ex. com lâmina 15) para obter uma amostra 

de tecido em forma de “V” e raspagem elíptica, na proporção comprimento-largura 3:1.  Esta elipse é então 

excisada segurando suavemente uma extremidade da elipse com fórceps de tecido ou sutura e dissecada com 

bisturi.  Para amostras incisionais, devem ser incluídos uma parte representativa da lesão e algum tecido 

normal adjacente. No caso de ser excisional, deve ser conseguida uma margem normal. 

• A incisão também pode ser feita com técnica de punção-biópsia, aplicando pressão rotativa contínua 

perpendicular ao tecido. 

Manuseamento da amostra • A amostra deve ser manuseada cuidadosamente para evitar artefactos e introduzida na solução fixadora, 

sendo normalmente formol a 10% dentro de um recipiente de amostra.  A amostra pode ser colocada em 

papel esterilizado com a superfície da mucosa virada para cima (para evitar distorção e ondulação das 

margens da amostra), sendo colocada suavemente no recipiente contendo a solução de formol a 10%. 

Sutura da punctura • A sutura deve atingir boa hemostasia, facilitar a cicatrização e deve ser removida após uma semana, no 

caso da sutura absorvível. Entregar instruções operatórias. 

Identificação e informação 

na requisição do exame 

• A identificação do paciente deve ser colocada no recipiente de amostra e na requisição do exame, bem como as 

informações sobre as características clínicas e diagnóstico provisório. 

Tabela 2.2. Técnicas de biópsia. 
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Figura 2.4. Utilização de toluidina numa mancha branca no bordo da língua. 

 

2.4. Auxiliares de Diagnóstico 
 

As ferramentas auxiliares de diagnóstico envolvem o uso 

de materiais e/ou dispositivos para facilitar a deteção da 

parte mais anormal de uma alteração oral e auxiliar o 

clínico na escolha do local da biópsia [16-18]. Estas 

técnicas são predominantemente não-invasivas e são 

igualmente utilizadas para identificar margens cirúrgicas 

em biópsias excisionais e num ambiente de vigilância de 

pacientes de alto risco. 

 
Num ambiente de cuidados primários, estas ferramentas 

podem ser utilizadas para detetar uma alteração oral 

potencialmente anormal, permitindo o encaminhamento 

para estabelecer um diagnóstico definitivo de OPMD ou 

cancro oral.  Num ambiente de cuidados secundários ou 

terciários, as ferramentas auxiliares de diagnóstico podem 

ser utilizadas para permitir uma caracterização ou 

mapeamento mais detalhado da doença em pacientes 

com OPMDs e são especialmente úteis em lesões 

extensas, múltiplas ou heterogéneas. Facilitam a seleção 

do local da biópsia desde a fase inicial e, num ambiente 

de vigilância, podem reduzir a propensão para margens 

positivas resultantes da excisão de um CCEO ou lesão 

displásica [16]. 

 
Vários tipos destas ferramentas estão disponíveis 

clinicamente, incluindo coloração vital, sistemas óticos ou 

baseados em luz. Os métodos de citologia e saliva são 

discutidos abaixo. Pesquisas promissoras em novas 

ferramentas de diagnóstico com utilização da 

espectroscopia vibracional também são discutidas. 

2.4.1. Coloração Vital 

 
A coloração vital envolve a aplicação de um corante biocompatível 

na forma de elixir bucal ou aplicação tópica diretamente 

na área selecionada da mucosa oral. 

A aplicação da coloração pode fornecer informações 

sobre diferentes propriedades da lesão, identificar lesões 

não evidentes ou ajudar a selecionar o melhor local para 

uma biópsia. O corante vital mais rotineiro utilizado na 

medicina oral é o azul de toluidina. No entanto, as 

alternativas são descritas abaixo [4, 15, 16]. 

 
Azul de Toluidina 

O azul de toluidina (TB) (ou cloreto de tolónio) tem sido 

utilizado como coloração vital há mais de meio século na 

medicina oral. É um corante metacromático catiónico com 

alta afinidade para componentes ácidos do tecido, como os 

ácidos nucleicos. As áreas da mucosa que potencialmente 

apresentam anormalidades ou células displásicas ou 

anaplásicas podem reter mais coloração, manifestando-se 

como uma área azul-escura (Figura 2.4).  Isto pode permitir 

a deteção de lesões satélite, bem como lesões não 

detetáveis a olho nu [16, 18-20].  É útil para selecionar a 

área de escolha para realizar a biópsia, bem como as 

margens da lesão (nos casos de excisão) e no tratamento 

de pacientes de alto risco com historial de CCEO ou OPMDs 

anteriores [15, 16]. 

 
É utilizado como solução a 1% ou 2% ou em 

embalagens disponíveis comercialmente. É utilizado 

com solução de ácido acético a 1%, que é aplicado 

antes na mucosa oral para remover o excesso de 

corante que não aderiu ao tecido [15, 16, 19]. 
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Numa meta-análise recente, o azul de toluidina utilizado 

como coloração única revelou uma sensibilidade de 87% (IC: 

95% 80–94%) e uma especificidade de 71% (IC: 95% 61–

0,82%) [21]. Deve ser esperada a ocorrência de falsos 

positivos (em tecido inflamado ou lesões ulcerativas). Falsos 

negativos podem ocorrer quando o epitélio é espesso e o 

corante não consegue entrar, como em lesões 

hiperqueratóticas [16]. O TB pode ser utilizado como auxiliar 

no acompanhamento de um exame oral convencional (EOC), 

sendo mais bem considerado como complemento a um 

plano de diagnóstico. 

 
Azul de metileno 

O azul de metileno (MB) (também conhecido como cloreto 

de metiltionina ou cloreto de tetrametiltiona) é um 

composto heterocíclico aromático, semelhante ao TB. O MB 

tem propriedades acidófilas que facilitam a retenção do 

corante em células com características displásicas 

semelhantes ao TB [16, 22, 23]. É utilizado para triagem de 

vários tipos de cancro, incluindo da próstata, bexiga e lesões 

gastrointestinais. Pode ser utilizado no tratamento de 

algumas lesões como agente antisséptico tópico. Na 

medicina oral, o MB é normalmente utilizado para a 

coloração antes da endoscopia de contacto. É também 

utilizado em alguns métodos terapêuticos fotodinâmicos 

[16, 22-25]. 

 
As indicações e o método de aplicação são semelhantes 

aos do TB, mas podem ser mais económicos e menos 

tóxicos [17, 18]. Há ainda falta de evidências sobre o uso 

deste corante no rastreamento do cancro oral, sendo 

necessários mais estudos. 

 
Iodo de Lugol 

A coloração com iodo de Lugol (LI) (ou markodino) reage 

com o glicogénico presente no citoplasma das células 

normais não-queratinizadas, provocando uma alteração 

castanho-alaranjada. Quando a coloração LI é aplicada 

numa OPMD, a mucosa oral adjacente normal fica 

castanha e os tecidos anormais não registam coloração. 

Pode ser utilizado em conjugação com o TB, onde os 

tecidos anormais apresentarão uma coloração azul-

escura e o LI mancha a área normal. Contudo, não há 

estudos fortes que demonstrem a utilidade da coloração 

LI no diagnóstico de OPMDs [16, 26]. 

Rosa de Bengala 

Rosa de Bengala (RB) (ou tetraiododerivado de 

fluoresceína) é um corante xanteno que possui 

propriedades fotossensíveis. É usado principalmente para 

detetar danos na superfície ocular e pode ser utilizado com 

luz para terapia fotodinâmica ou com tecnologia de som 

com métodos de ecografia [16, 27, 28]. O RB mancha 

células mortas ou degeneradas, ou mesmo displásicas e 

malignas, mas não células epiteliais saudáveis, ajudando a 

demarcar lesões neoplásicas da córnea e conjuntiva. 

Dados sobre a utilidade desta coloração em OPMDs são 

escassos [16, 27, 28]. 

2.4.2. Sistemas óticos e baseados em luz 
 

Estes constituem um grupo de abordagens que se baseiam 

Em interações específicas entre a radiação incidente e o tecido 

como a absorção, reflexão, fluorescência ou difusão, que 

sugeriria carcinogénese. 

Os dispositivos utilizados clinicamente podem servir como 

auxiliares de visualização do campo alargado no 

rastreamento de cancro oral, como auxiliar de diagnóstico 

na caracterização de lesões ou ainda como auxiliar de 

visualização de um campo mais estreito direcionado para 

um local específico de uma lesão. Técnicas como a 

microscopia confocal, microendoscopia de alta resolução, 

espetroscopia de dispersão elástica, espetroscopia 

diferencial de comprimento de caminho, espetroscopia de 

reflexão difusa, espetroscopia de autofluorescência 

resolvida no tempo e tomografia de coerência ótica têm 

recebido atenção como meios complementares de 

diagnóstico de OPMDs e cancros orais. 

 
Abordagens de quimioluminescência  

A quimioluminescência é baseada na proporção de luz que 

uma superfície mucosa é capaz de refletir. Possíveis 

alterações nos tecidos da mucosa, como no CCEO ou na 

displasia epitelial oral (DEO) podem demonstrar absorção e 

reflexão diferentes [15, 16]. Esta técnica foi utilizada pela 

primeira vez como auxiliar de diagnóstico na mucosa cervical 

para a deteção de lesões neoplásicas. As mucosas cervical e 

oral compartilham características e, portanto, esta técnica foi 

adotada para o uso na medicina oral [15, 16]. 
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Figura 2.5. O uso do Microlux/DL realçando uma lesão vermelho-esbranquiçada no bordo direita da língua. 

 
 

Esta técnica consiste em duas etapas. Primeiro, um 

enxaguo bucal com ácido acético a 1% (ou aplicação direta 

na mucosa) para remover a barreira glicoproteica e secar a 

mucosa oral. Subsequentemente, é iluminada com uma 

luz azul ou branca. As células epiteliais saudáveis 

absorvem a luz e mostram-se azuis (ou brancas), enquanto 

as células com alterações nos núcleos refletem a luz e têm 

uma aparência branco brilhante ou “acetobranco” [15, 

16]. Existem já vários dispositivos comerciais disponíveis, 

incluindo o ViziLite, Vizilite Plus or Microlux/DLÒ (Figura 

2.5). 

 
Uma meta-análise recente mostrou resultados de 

sensibilidade e especificidade agrupadas em comparação 

com resultados histopatológicos de 72% (95% IC: 62–81%) e 

31% (95% IC: 25–36%) respetivamente, o que não apoia a 

sua utilização comum em exames da mucosa oral. 

Dispositivos que utilizam quimioluminescência são capazes 

de destacar características da lesão, como a cor e a 

demarcação das margens [15, 16, 29-31]. 

 
Abordagens de autofluorescência 

A autofluorescência é um fenómeno através do qual as 

células podem produzir fluorescência quando submetidas 

a um comprimento de onda específico de luz. Os 

dispositivos de autofluorescência tecidual geralmente 

consistem num instrumento que gera luz azul/violeta 

(comprimento de onda de 400-600mm) que ativa 

fluoróforos endógenos, como a Flavina Adenina 

Dinucleotídeo (FAD) e Nicotinamida Adenina 

Dinucleotídeo (NADH). Estes fluoróforos estão presentes 

no epitélio, colagénio e elastina da mucosa oral e emitem 

uma fluorescência de cor verde, bem visível [15, 16]. 

Variações anormais na estrutura das células podem 

alterar a distribuição dos principais marcadores 

endógenos que emitem luz de fluorescência. Células pré-

malignas ou malignas que tipicamente demonstram 

pleomorfismo celular ou nuclear e metabolismo alterado 

não são capazes de emitir autofluorescência e, portanto, 

manifestam-se como uma mancha escura. Isto dá a 

característica da “perda de visualização de fluorescência” 

(FVL) em contraste com o tecido normal que exibe uma 

“visualização de fluorescência retida” (FVR). 

 
Esta técnica pode ajudar a identificar lesões que não são 

visíveis a olho nu (lesão clinicamente oculta) e pode ser 

utilizada para detetar uma área suspeita de uma lesão e 

determinar margens cirúrgicas adequadas (Figura 2.6.). 

Tem as vantagens de ser não-invasiva e de fácil utilização, 

permitindo o exame em tempo real [15, 16, 32, 33]. 

 
Dispositivos de autofluorescência do tecido têm sido 

utilizados e avaliados na deteção de OPMDs e cancro roal 

com resultados promissores [15-17, 21, 30, 32, 33]. Uma 

meta-análise recente mostrou resultados de 

sensibilidade e especificidade agrupadas em comparação 

com resultados histopatológicos de 90% (95% IC: 76–

100%) e 72% (95% IC: 35–100%), respetivamente [21]. 

Estes dispositivos podem ser utilizados como auxiliares 

de diagnóstico de OPMDs por médicos experientes. Note-

se que a hemoglobina e a melanina do sangue podem 

reduzir a fluorescência e a queratina inversamente. A 

fibrina e a porfirina podem aumentar a fluorescência. 

Portanto, é difícil discriminar entre condições 

inflamatórias como o líquen plano, pênfigo ou alterações 

vasculares não-inflamatórias, ou lesões pigmentadas, 

uma vez que estes tipos de lesões tendem a absorver a 

luz e não a refleti-la. 
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Figura 2.6. O uso do VELscope (Visually Enhanced Lesion Scope) numa úlcera vermelho-branca no bordo direito da língua. 

 
 

Existem vários dispositivos óticos portáteis comerciais 

disponíveis, incluindo o VELscope (Visually Enhanced   

Lesion Scope), Vizilite Pro e e Identafi. Este último contém 

três fontes de emissão de luz, incluindo uma luz branca, 

uma luz violeta (405nm) para direcionar o exame de 

autofluorescência e uma luz verde-âmbar (540-575nm) 

para mostrar alterações vasculares [15, 16]. 

São necessários mais estudos e avaliações sobre a 

utilidade desses dispositivos. 

 
Exame de fluorescência induzida por laser 

O exame de fluorescência induzida por lazer (LIFE) 

ou autofluorescência induzida por laser (LIAF) é uma 

técnica de autofluorescência que possui um 

mecanismo semelhante ao dos dispositivos descritos 

anteriormente. O protocolo baseia-se na ativação 

dos fluoróforos na mucosa oral induzindo a sua 

fluorescência. Os tecidos que não são capazes de 

emitir luz (mostram perda de visualização de 

fluorescência) são mais propensos a ter 

características displásicas [17, 34, 35]. 

 
A emissão de luz provém de um aparelho que utiliza um laser 

de dioso com comprimento de onda entre 375 a 405nm, 

orientado para a mucosa oral, através de fibra ótica e uma 

peça manual.  Um par de óculos com filtro amarelo irá 

desvendar uma luz branca/azul em tecidos saudáveis e uma 

área escura em tecidos anormais. Este método pode ser 

utilizado com tecidos queratinizados e não-queratinizados 

[17, 34-36]. 

Esta ferramenta é muito promissora, pois destaca áreas 

potencialmente malignas e evidencia lesões que não são 

visíveis a olho nu. Os dados disponíveis sugerem uma 

sensibilidade entre 95% a 100% e uma especificidade 

entre 86% e 96% [17, 35]. É necessária mais investigação 

sobre o emprego destes métodos com OPMDs e cancro 

oral. 

 
Imagem com tecnologia de banda estreita (NBI) 

A imagem com tecnologia de banda estreita (NBI) é uma 

técnica endoscópica de imagem ótica descrita pela 

primeira vez em 2001 e tem sido utilizada em tecido 

mucoso do trato digestivo, pneumologia, ginecologia e 

urologia para avaliação de lesões potencialmente 

malignas. O endoscópio de NBI emite dois comprimentos 

de onda de luz: um entre 400-430nm de luz azul, que 

permite visualizar a vascularização na muscosa (os vasos 

sanguíneos aparecem a castanho) e uma luz verde com 

uma variação de 525 a 555nm, que acentua os vasos mais 

densos na submucosa (os vasos sanguíneos aparecem a 

ciano) [16, 37, 38] (Figura 2.7). O processo de 

carcinogénese caracteriza-se por neoangiogénese, com 

anormalidades na arquitetura vascular. 

A NBI pode permitir a deteção de alterações pré-malignas 

ou malignas numa fase precoce. As evidências científicas 

sobre o uso de NBI no diagnóstico de OPMDs e cancro 

oral é escassa, mas alguns resultados interessantes 

sugerem a utilidade desta técnica como meio auxiliar de 

deteção de OPMDs ou lesões neoplásicas na cavidade oral 

e orofaringe [39, 40]. 
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Figura 2.7. Utilização de ténica de imagem com tecnologia de banda estreita (NBI) para realçar a anatomia dos vasos sanguíneos numa úlcera vermelho-esbranquiçada na mucosa oral 
esquerda. 

 
 

Uma recente revisão sistemática e meta-análise revelaram 

uma sensibilidade de 75,7% (95% IC 65,1%-83,9%) e uma 

especificidade de 91,5% (95% IC 81,8%-96,3%) [41]. 

 
Endoscopia de contacto (estomatoscopia direta) 

Descrita pela primeira vez em 1979, por Hamou, a 

endoscopia de contacto (CE) é uma técnica de 

imagiologia minimamente invasiva para estudar as 

células epiteliais do útero, tendo sido relatada como 

uma ferramenta de diagnóstico em tumores epiteliais 

da cabeça e pescoço em 1990 [42, 43]. A endoscopia de 

contacto utiliza um endoscópio rígido em contacto com 

a mucosa oral a baixa pressão, gerando imagens 

ampliadas de alta resolução (p. ex. de 60x, 150x vezes 

ou mais) que mostram a arquitetura celular e estruturas 

vasculares [44]. As imagens são exibidas através de um 

sistema de vídeo que as processa em tempo real.  Isto 

permite a avaliação citológica in vivo da mucosa oral 

(Figura 2.8) [24, 25, 42-45]. 

 
Como parte da técnica e para uma melhor visualização das 

células é geralmente utilizado um corante vital, 

normalmente o azul de metileno, aplicado diretamente na 

mucosa antes da endoscopia. Alguns autores preferem não 

manchar a mucosa para melhor observação dos padrões 

vasculares. A saliva ou o sangue podem interferir na captura 

e visualização das imagens [24, 43, 44]. 

Isto é interessante para o rastreamento de OPMDs e cancro 

oral dado que revela, em tempo real, o número de células 

por visualização, o seu tamanho e contorno, figuras 

mitóticas, relação nuclear/citoplasmática, hipercromatismo 

e heterocromatismo que poderão ser sugestivos de 

características de OPMDs ou carcinoma oral [24, 25, 42-45]. 

Existem muito poucos estudos que comprovem a eficácia 

desta técnica no rastreamento de cancro oral. Dowthwaite 

et al [43] reportam uma sensibilidade e especificidade de 

89% e 100%, respetivamente, na avaliação de lesões 

malignas. A endoscopia de contacto é uma ferramenta 

dispendiosa e requer médicos experientes. O corante não 

adere bem a tecidos necróticos ou edematosos e pacientes 

que são submetidos a radioterapia apresentam citomegalia 

e uma membrana nuclear menor, características estas que 

podem ser confundidas como parte da carcinogénese [24, 

42-44]. Pode ser problemático em lesões profundas sem 

danos superficiais ou em lesões muito espessas. São 

necessários mais estudos para avaliar o seu potencial como 

método auxiliar no rastreamento do cancro oral. 

 
Espetroscopia vibracional 

A espetroscopia vibracional, incluindo a Raman, recebeu 

especial atenção como uma abordagem para distinguir 

entre tecidos orais saudáveis e displásicos [46-54]. 

 

   
 

Figura 2.8. Utilização de endoscopia de contacto na observação da composição celular epitelial de uma placa branca no ventre da língua. 
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Figura 2.9. É realizada uma citologia exfoliativa numa placa branca no bordo da língua. 

 
 

Esta técnica tem potencial significativo para uso 

intraoperatório devido à sua natureza não-destrutiva e 

não requer pré-tratamento ou marcação dos tecidos. 

Raman depende de eventos como a dispersão da luz 

incidente (ultravioleta, visível ou infravermelho 

próximo) com ligações químicas dentro do alvo. A maior 

parte da luz é refratada no mesmo comprimento de 

onda (ou cor) conhecido como dispersão de Rayleigh ou 

dispersão elástica. Contudo, uma pequena porção de luz 

perde energia (ou aumenta o comprimento de onda) 

devido às suas interações com as ligações na amostra 

[55]. A deteção desta luz dispersa, conhecida como o 

efeito de Raman ou dispersão de luz inelástica, pode 

ajudar a identificar a presença de moléculas específicas 

e as suas respetivas intensidades. No caso dos tecidos 

orais, a pesquisa identificou as principais características 

dos tecidos “normais”, incluindo um alto teor de lípidos 

e tecidos malignos contendo características específicas 

de proteínas [48-50]. Estes picos de características 

podem ser analisados em “tempo real”, na cadeira ao 

lado, enquanto o médico move o endoscópio, 

devolvendo informação sobre a saúde do tecido. Isto 

poderá, portanto, orientar o processo de decisão sobre 

os locais onde é necessário realizar uma biópsia e 

informar as margens corretas do tumor. Atualmente, 

não está disponível nenhum sistema comercial para 

distinguir entre cancros orais utilizando a espectroscopia 

Raman. Contudo, e tendo em conta os resultados 

promissores in vitro e in vivo descritos em relatórios em 

diversos centros oncológicos espera-se que, de futuro, 

esta modalidade seja adotada na prática clínica [56]. 

2.4.3. Citologia Oral 
 

A citologia oral refere-se ao estudo das células para fins de 

diagnóstico microscópico. O exame citológico oral é 

considerado um método auxiliar de diagnóstico. Como são 

observados apenas grupos pequenos ou isolados de células, 

deve ser realizada uma biópsia incisional ou excisional para 

confirmar um resultado positivo. 

A citologia exfoliativa foi descrita pela primeira vez por George 

Papanicolau, que estudou o cancro do colo do útero, tornando-se um 

método de rastreamento útil [16, 57]. 

A sensibilidade da citologia oral é inferior a qualquer outro tipo de 

biópsia de tecido. Uma ampla gama de sensibilidades e especificidades 

tem sido relatada na literatura devido a diferenças entre técnicas 

utilizadas para colheita de células, exame e interpretação (p. ex. 

esfregaço vs. citologia em meio líquido; exame microscópico vs. estudos 

moleculares). Uma meta-análise recente reporta uma sensibilidade e 

especificidade combinadas de 96% (95% CI: 81-100%) e 90% (95% CI: 

79–97%), respetivamente [16, 21]. É um procedimento simples e não-

invasivo. A confirmação de um resultado positivo deve ser obtida por 

meio de biópsia gold standard convencional. 

 
Os três tipos mais comuns são a citologia exfoliativa, a 

biópsia transepitelial (biópsia por raspagem) e citologia 

aspirativa por agulha fina (CAAF). 

 
Citologia exfoliativa e citologia transepitelial 

(raspagem) 

A citologia exfoliativa (CE) consiste na análise de células da 

saliva (amostra por bochecho) ou células das superfícies da 

mucosa oral obtidas através de raspagem ou escovagem que 

podem ser realizadas com escova (preferencialmente), 

espátula de madeira, instrumento rombudo ou pontiagudo. 

A citologia exfoliativa oral é um procedimento simples, 

indolor e minimamente invasivo (Figura 2.9) [16, 58]. 

 
Apresenta algumas desvantagens, pois raspa apenas as 

camadas superficiais do epitélio.  Este método pode não 

ser útil em alguns distúrbios inflamatórios e reativos 

devido à falta de especificidade. 
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Considerando que maior parte das células displásicas 

aparecem em zonas mais profundas do epitélio, não são 

representadas na amostra obtida por raspagem 

superficial [16, 57- 59]. 

 
Isto levou ao desenvolvimento de métodos mais extensos, 

que incluem uma citometria automatizada ou a avaliação de 

marcadores moleculares que podem estar presentes nas 

células orais ou na saliva [60].   Uma escovagem mais 

vigorosa do epitélio oral (quase ao ponto de pode observar-

se sangramento) foi verificado em alguns estudos, levando 

ao aparecimento da técnica da citologia transepitelial. 

Algumas ferramentas comerciais disponíveis utilizam esta 

técnica, incluindo o teste OralCDX - um dispositivo assistido 

por computador que utiliza um algoritmo para detetar 

células malignas, utilizando uma escova circular de cerdas 

duras para fazer a colheita na profundidade total do epitélio 

(superficial, intermédio 

e basal). 

Um resultado positivo deve ser confirmado por biópsia 

com bisturi e avaliação histológica. [16, 58, 59]. 

2.4.4. Secreções salivares 
 

Outras ferramentas auxiliares de diagnóstico utilizam a 

saliva para o estudo de vários marcadores moleculares, p. 

ex. Anticorpos, citocinas, ácidos nucleicos humanos e 

microbianos (DNA, RNA, microRNA), fatores de 

crescimento e uma variedade de proteínas, em particular, 

biomarcadores tumorais. Muitos deles estão ainda em 

fase de investigação ou estão disponíveis a nível 

comercial (como o CD44 e níveis de “proteína total” ou 

biomarcadores de mRNA), mas as evidências científicas 

são ainda insuficientes para o seu uso normalizado na 

deteção de OPMDs e cancro oral. 
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3.1. Introdução 
 

Este capítulo pretende ser uma introdução geral ao 

diagnóstico histopatológico de alterações orais 

potencialmente malignas (OPMDs) para médicos, 

cirurgiões e profissionais de saúde. Espera-se que o 

elemento-chave discutido neste capítulo forneça, aos 

profissionais de saúde, uma visão sobre o processo de 

diagnóstico histológico, a fim de contextualizar o papel do 

patologista na gestão multidisciplinar das OPMDs. Não 

pretende ser um texto abrangente e discutirá as 

características histológicas mais comuns das OPMDs 

clínicas, nomeadamente as lesões liquenoides orais (LLO) e 

a displasia epitelial oral. As características histológicas de 

outras OPMDs são abordadas noutros pontos deste livro. 

 
O diagnóstico histológico preciso depende do seu contexto, 

uma vez que existem diversas características microscópicas 

sobrepostas e inespecíficas. Algumas delas ganham 

relevância em determinados contextos clínicos que, de 

outra forma, poderiam ser consideradas como acidentais. 

Antes da avaliação microscópica, o patologista requer 1) 

informações demográficas importantes do paciente; 2) o 

historial clínico e o aparecimento da OPMD; 3) resultados 

serológicos (se aplicável); 4) detalhes de biópsias 

anteriores e, talvez o mais importante, 5) um exame clínico 

de diagnóstico diferencial, incluindo o grau de suspeição 

clínica de transformação maligna. Isto destaca o quão 

importante é a existência de informações clínicas claras na 

solicitação de análises clínicas que acompanha a amostra. 

Por outro lado, os médicos devem sempre considerar o 

relatório da patologia no seu contexto clínico; o 

diagnóstico histológico deve complementar, e não 

contradizer, a informação clínica. Uma comunicação aberta 

e clara entre o clínico e os patologistas garante o 

tratamento eficaz. 

3.2. Lesões liquenoides orais 

 
As lesões liquenoides orais (LLO) são um grupo 

diversificado de condições inflamatórias orais incluindo, 

mas não limitado a: líquen plano oral (LPO), reação 

liquenoide (RL), lúpus eritematoso (LE) e a Doença do 

Enxerto contra o Hospedeiro (DEcH), que são agrupadas 

pelas suas características histológicas [1, 2]. 

Individualmente visto em muitas condições diferentes, 

são a combinação de hiperqueratose, degeneração 

basocelular, corpos apoptópicos (Civatte), infiltrado 

inflamatório subepitelial exostose de linfócitos que 

formam a base histológica para este grupo [3] (Figura 

3.1). Resultados adicionais podem incluir a arquitetura 

das cristas interpapilares, hialinização da membrana 

basal e incontinência pigmentar. 

É a alteração na camada de queratina, e não o tipo ou a 

quantidade, que é importante. Esta camada pode 

apresentar-se como orto ou paraqueratina e a sua 

extensão pode variar dependendo do local da cavidade 

oral. A liquefação das células basais leva à alteração 

escamoide basal (extensão aparente da camada das 

células escamosas da membrana basal). O infiltrado 

inflamatório tem predominantemente linfócitos com 

muito poucas células plasmáticas, a menos que esteja 

presente ulceração ou infeção por Candida. 

Tipicamente, é denso e em forma de faixa, com graus 

variados de tropismo epitelial de linfócitos nas camadas 

de células basais. 

 
A análise das diferenças histológicas entre LLOs mostrou-se 

não significativa; contudo, algumas características são muitas 

vezes consideradas como favoráveis a uma LLO específica. O 

fármaco liquenoide oral e as reações de contacto podem 

demonstrar um infiltrado inflamatório misto mais difuso com 

mais frequência de plasmócitos. 

A exocitose de linfócitos também pode ser observada 

estendendo-se tanto para as camadas suprabasais como 

para a lâmina própria mais profunda, demonstrando 

inflamação periovascular e folículos linfoides. A hiperplasia 

das cristas interpapilares com processos em forma de chama 

está associado ao lúpus eritematoso, sendo ocasionalmente 

extensa o suficiente para formar áreas de hiperplasia 

pseudoepiteliomatosa. 

A formação de tampões de queratina profundos vistos nas 

lesões provocadas pelo lúpus eritematoso não está presente 

nas lesões da cavidade oral. No entanto, a extensão da 

queratina para baixo pode estar presente, dando a aparência 

de queratinização de baixo nível. A doença do enxerto contra 

o hospedeiro oral pode apresentar características histológicas 

idênticas ao líquen plano oral. A única característica 

regularmente considerada como sendo mais sugestiva de 

DEcH oral é quando o infiltrado linfocitário não é tão intenso 

e, na maior parte dos casos, tem uma aparência “queimada”. 

 
Os dois critérios de exclusão histológica aplicáveis a todas 

as lesões liquenoides orais são a presença de displasia, bem 

como uma arquitetura epitelial verrucosa. 
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Figura  3.1.  Uma microfotografia mostra as características histológicas típicas partilhadas entre lesões liquenoides, incluindo a hiperqueratose, atrofia epitelial 

com degeneração das células basais e um infiltrado linfocitário inflamatório denso em forma de faixa dentro da exocitose de linfócitos. 

 

As Lesões Liquenoides Orais enquanto OPMDs têm sido um 

tópico controverso. O raciocínio que sustenta esta afirmação 

é que muitas lesões displásicas mostram inflamação 

liquenoide concomitante e a presença de displasia não pode 

ser avaliada com precisão em lesões liquenoides devido à 

camada de células basais alteradas e infiltrado linfocitário 

misturado [4]. Portanto, é essencial considerar sempre a 

presença de displasia numa lesão liquenoide. 

A inflamação liquenoide também é uma característica 

comum na displasia epitelial oral, (DEO), particularmente 

naquelas com arquitetura verrucosa [5]. Foi já sugerido 

que será, provavelmente, uma resposta à displasia dentro 

dessas lesões, em vez de uma verdadeira associação com 

uma lesão liquenoide subjacente. Num estudo de casos 

conhecidos de leucoplasia verrucosa proliferativa, 59% 

receberam um diagnóstico clínico inicial de LPO e 43% das 

biópsias realizadas mostraram características liquenoides 

[6]. 

Muito embora as LLOs partilhem muitas características 

clínico-patológicas, são as suas diferenças que são de 

extrema importância para o seu diagnóstico. Apenas 

através da compreensão da apresentação clínica, 

juntamente com os resultados pode estabelecer-se um 

diagnóstico correto. 

A interpretação da avaliação histológica nunca deve ser feita 

sem considerar o contexto clínico completo. 

3.3. Fibrose Submucosa Oral 
 

A característica histológica da fibrose submucosa oral é a 

presença de fibrose densa com vascularização reduzida 

da lâmina própria. Lesões precoces podem ser difíceis de 

diagnosticar, antes de a fibrose ser marcada. Manchas 

especiais, como as de Van Gieson, podem ajudar na 

visualização das fibras de colagénio dispostas 

paralelamente. 
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A hiperqueratose e a atrofia epitelial foram também 

relatadas como alterações epiteliais. O infiltrado 

inflamatório pode ser variável e até apresentar um 

padrão inflamatório liquenoide. É importante notar que 

as biópsias devem ser avaliadas quanto à presença de 

displasia epitelial, que está presente em até 15% dos 

casos [8]. 

3.4. Displasia Epitelial Oral (DEO) 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMD) define a DEO 

como “um espectro de alterações na arquitetura e 

citologia associadas a um risco aumentado de progressão 

para carcinoma de células escamosas” [9]. Enquanto uma 

OPMD é atribuída a manifestações clínicas, a DEO é 

definida histomorfologicamente. Portanto, para além da 

identificação de características histológicas associadas a 

distúrbios específicos, o patologista também deverá 

considerar a presença de displasia em qualquer amostra 

de biópsia de uma OPMD. 

 
As alterações da arquitetura referem-se à organização 

desordenada do tecido, enquanto as alterações citológicas 

indicam anormalidade celular individual (Tabela 3.1). A 

OMS reconhece várias características da DEO mas deve 

salientar-se que permanecem subjetivas, uma vez que não 

há critérios morfométricos distintivos acordados. Acresce 

que, quando considerada isoladamente, cada característica 

individual pode também estar presente em condições 

reativas da mucosa oral. No entanto, essas características 

servem como critérios diagnósticos e destacam o potencial 

para transformação maligna da lesão. Para além das 

características descritas na Tabela 3.1, muitos 

acrescentariam a morfologia da superfície verrucosa, 

cristas interpapilares subdivididas ou em alongamento, 

apoptose espontânea na ausência de células inflamatórias 

intraepiteliais, orto ou paraqueratose com demarcação 

lateral abrupta e infiltrado linfocitário subepitelial, 

imitando o comportamento das LLOs [10, 11]. Alguns 

grupos também utilizam o termo “displasia diferenciada”, 

ou seja, a expansão do Compartimento suprabasal por 

grandes células com citoplasma eosinofílico abundante e 

edema intercelular [12, 13]. Estas últimas são 

frequentemente confundidas com alterações hiperplásicas 

reativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3.1. Critérios morfológicos da DEO modificados pela OMS [9]. 

Morfologia da superfície verrucosa, cristas interpapilares subdivididas, 

apoptose espontânea, padrão de demarcação abrupta de queratose e 

proliferação suprabasal são características cada vez mais aceites. 

 

 
Atualmente, não há evidências que indiquem que 

qualquer característica única deva ter maior significância 

na previsão de transformação maligna. Adicionalmente, 

parece haver uma correlação relativamente fraca entre 

as alterações genéticas e morfológicas [14]. 

Portanto, ao avaliar a displasia, em vez que aplicar 

qualquer abordagem algorítmica baseada em pontos, os 

patologistas deverão ter uma visão global das alterações 

epiteliais, tendo em consideração a subregião intraoral e 

a sua apresentação clínica [15]. 

 
Existe uma correlação positiva entre a probabilidade e o 

tempo de transformação maligna com graus crescentes de 

displasia [16]. No entanto, os valores esperados de 

transformação maligna publicados têm intervalos de 

confiança amplos dada a baixa reprodutibilidade 

interobservador, heterogeneidade metodológica e períodos 

de acompanhamento variáveis [17]. Os valores esperados 

podem ser melhorados através de análises da ploidia e 

perda de heterozigosidade como complemento da 

classificação histológica, não estando atualmente 

disponíveis para fora de centros altamente especializados 

ou de pesquisa [18]. 

Alterações na arquitetura Alterações citológicas 

Estratificação irregular Variação anormal no tamanho 

do núcleo 

Perda de polaridade das células basais Variação anormal no formato 

do núcleo 

Cristas interpapilares bulbosas Variação anormal no tamanho 

das células 

Aumento do número de figuras 

mitóticas 

Variação anormal no formato 

da célula 

Queratinização prematura numa 

única célula 

Proporção nuclear:citoplasma 

aumentada 

Remoinhos escamosos dentro 

das cristas interpapilares 

Figuras mitóticas atípicas 

Perda de coesão intracelular Aumento do número e tamanho 

dos nucléolos 

Hipercromasia 

 



3. Características Histológicas das Lesões Potencialmente Malignas 

Alterações Orais Potencialmente Malignas: Formação de Profissionais de Saúde 33 

 

 

 
 

 

Como a DEO é um espectro de alterações morfológicas, a 

classificação histológica da displasia é essencial para 

informar o tratamento subsequente de qualquer OPMD. A 

maioria dos centros utiliza um sistema de classificação de 

três níveis para a DEO: leve, moderada e grave (Figura 3.2), 

sendo o carcinoma in situ sinónimo do último grau. Este 

sistema é parcialmente guiado pela espessura epitelial em 

terços afetados pela alteração da arquitetura e da citologia. 

Contudo, deve ser notado que tipos de displasia leve, 

moderada e grave não equivalem necessariamente a 

alterações limitadas aos terços basal, médio e superficial do 

epitélio, respetivamente. 

Por exemplo, é possível que a displasia seja classificada 

como grave apesar das alterações serem limitadas ao 

terço basal, destacando a classificação como avaliação 

global das alterações morfológicas. Não obstante, como 

os pontos de corte entre cada grau são mal definidos, a 

reprodutibilidade interobservador abaixo do ideal é 

exposta. Para ultrapassar esta questão, algumas 

autoridades defendem um sistema de classificação binário 

(alto e baixo grau) e sugerem critérios de corte entre os 

graus [19, 20] No futuro, a reprodutibilidade poderá ser 

melhorada pela incorporação de plataformas de 

inteligência artificial.[21]. Em última análise, contudo, o 

objetivo de qualquer sistema de classificação não é a 

reprodutibilidade, mas dar informação sobre a gestão 

clínica num contexto multidisciplinar. A intenção do 

patologista em atribuir uma classificação deve ficar clara 

para o clínico, independentemente do sistema utilizado, 

enfatizando ainda mais a necessidade da existência de 

boas relações de trabalho multidisciplinares para o 

tratamento eficaz das OPMDs [15]. 
 

É frequente a coocorrência de infeções Candida spp. em 

lesões hiperqueratóticas. A resposta epitelial escamosa 

reativa (e, por conseguinte, reversível) às hifas fúngicas 

resulta em alterações fenotípicas que são indistinguíveis 

da displasia. Nestas circunstâncias, seria prudente 

considerar a classificação histológica definitiva da DEO 

após a eliminação da infeção por Candida, bem como a 

reavaliação clínica ou repetição da biópsia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2.  Exemplos de A) displasia leve com hipercromasia e proporção 

núcleo-citoplasma focalmente aumentada limitada às camadas basal e parabasal; 

B) displasia moderada destacada por estratificação e maturação desordenada 

afetando metade da espessura epitelial; e 

C) displasia grave com espessura arquitetónica e atipia citológica. 

 A 

 B 

 C 
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3.5. Displasia Epitelial Oral Associada 
ao Papiloma Vírus Humano (HPV DEO) 

 
Sabe-se que um subconjunto de DEO está associado a tipos 

de papiloma vírus humano (HPV) de alto risco, 

principalmente o HPV-16 [22-26]. O vírus induz alterações 

epiteliais histomorfológicas distintas, nomeadamente 

cariorrexe, queratinócitos apoptópicos suprabasais 

isolados, formas mitóticas abortivas (corpos motosoides) e 

células semelhantes a coilócitos dentro dos estratos 

superficiais [22]. Por si só, estas características 

morfológicas são insuficientemente específicas para 

confirmar uma etiologia causada por um vírus, sendo 

necessário realizar testes para HPV de alto risco 

transcricionalmente ativo. 

A presença de HPV de alto risco biologicamente 

significativo pode ser demonstrada através de um teste 

de positividade forte e difusa de bloqueio para p16 

(muitas vezes com demarcação lateral nítida) seguida de 

hibridização in situ para ADN ou RNA viral [22, 25]. Deve 

ser realçado que, na ausência de alterações citopáticas 

virais, o teste de HPV por PCD de consenso por si só não é 

suficientemente específico para detetar HPV na DEO. Há 

evidências que sugerem a possibilidade de progressão do 

HPV na DEO para carcinoma, tendo sido relatadas em 

pequenas séries de casos. As taxas gerais de 

transformação maligna permanecem ainda 

desconhecidas. Como não existe um sistema de 

classificação transversalmente aceite, o HPV na DEO deve, 

para já, ser classificado e controlado clinicamente de 

acordo com os critérios convencionais. 
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O líquen plano oral (LPO) e as lesões liquenoides orais 

(LLOs) incluem um grupo de distúrbios da mucosa oral que 

provavelmente representam um padrão de reações comuns 

em resposta a antigéneos extrínsecos, autoantigéneos 

alterados e superantigéneos [1]. Têm sido documentados 

debates e controvérsias ao longo da história, ainda sem 

solução, sobre a terminologia para LPO e LLO, e ainda 

carecemos de critérios de diagnóstico clínicos e histológicos 

definitivos para diferenciar o LPO das LLO. Também não há 

consenso sobre as possíveis diferenças clínicas e 

comportamentais quanto ao risco de transformação 

maligna entre LPO e LLOs [2]. 

 
O LPO foi incluído como lesão potencialmente maligna na 

classificação de 2005, tendo sido recentemente confirmado 

no Workshop do Collaborating Centre for Oral Cancer da 

OMS realizado no Reino Unido, em 2020. Neste workshop, 

as LLOs e a DEcH foram adicionadas à classificação de lesões 

potencialmente malignas [3]. 

4.1. Líquen plano oral 

4.1.1. Definição 

 
O LPO foi definido como uma “doença inflamatória crónica 

de etiologia desconhecida com recidivas e remissões 

características, apresentando lesões reticulares brancas, 

acompanhadas ou não de áreas atróficas, erosivas e 

ulcerativas e/ou em forma de placa”. As lesões são, 

frequentemente, bilateralmente simétricas. A gengivite 

descamativa pode ser uma característica [3]. 

4.1.2. Epidemiologia 

 
O LPO é uma doença mucocutânea relativamente comum, 

com uma prevalência estimada de 1-3% na população. É a 

doença mucocutânea mais comum da cavidade oral [4]. 

 
Numa revisão sistemática e meta-análise recente 

constatou-se que a prevalência global de LPO é de 1,01%, 

com diferenças geográficas demarcadas. A taxa de 

prevalência mais alta (1,43%) foi registada na Europa e a 

mais baixa (0,49%) na Índia. Afeta com mais frequência 

indivíduos do sexo feminino, bem como um aumento do 

risco de desenvolvimento após os 40 anos de idade, sendo 

a idade média para o surgimento entre os 50 e os 55 anos. 

4.1.2.a. Potencial para transformação maligna   

Apesar do LPO ser considerado como uma lesão 

potencialmente maligna ainda não existem critérios de 

diagnóstico bem definidos e, portanto, têm sido 

reportados resultados conflitantes quanto ao seu potencial 

maligno. Enquanto um grande número de estudos têm 

questionado o verdadeiro potencial de transformação 

maligna do LPO e atribuem um risco de malignidade às 

LLOs [7], estudos mais recentes parecem confirmar o 

potencial de transformação maligna do LPO e não 

permitem que este seja diferenciado das restantes LLOs 

enquanto entidades distintas quanto ao seu potencial de 

desenvolvimento de cancro (Tabela 4.1). 

 
Uma revisão sistemática [8] de 16 estudos observacionais 

reportaram uma taxa de malignização de 1,09%, com uma 

taxa anual de transformação maligna de 0,36-0,69%. 

Subsequentemente, uma outra revisão sistemática [9] de 

57 estudos confirmou uma taxa de transformação maligna 

de 1,1%. 

 
Uma revisão sistemática e meta-análise publicada 

recentemente sobre estudos de acompanhamento 

focaram o risco de transformação maligna do LPO e das 

LLOs e nos fatores que influenciam este risco. Os 

resultados mostraram uma taxa de incidência de 

transformação maligna de 1,14% (IC 0.84–1.49) e 1,88% (IC 

0.15–4.95) entre casos de LPO e LLOs, respetivamente, 

apesar desta diferença não ser estatisticamente 

significativa (p=0.561) [10]. Após a publicação de novos 

estudos sobre a transformação maligna do LPP (n=5) e das 

LLOs (n=2), os autores repetiram as análises, obtendo uma 

taxa de malignização de 1,21% (95% IC 0.89–1.56) e 2,02% 

(95% IC 0.30–4.78) para LPO e LLOs, respetivamente, 

embora estas diferenças não sejam estatisticamente 

significativas (p=0.375) [11]. Numa análise subsequente 

que incluiu exclusivamente as publicações que 

escrupulosamente cumprem os critérios de qualidade, os 

autores observaram uma taxa de transformação maligna 

de 2,28% para o LPO (IC 1.49–3.20) [12]. 

 
É a opinião de outros autores que o potencial de 

transformação maligna do LPO tem vindo a ser exagerado na 

literatura científica. Na sua revisão sistemática e meta-

análise, Idrees et al. identificaram, inicialmente, um total de 

33 estudos com um total de 12 838 pacientes com LPO. 

Também inicialmente, os autores identificaram 151 casos de 

LPO que haviam progredido para carcinoma das células 

escamosas oral (CCEO) (1,2%). 
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Transformação Maligna do LPO e das LLOs 

Artigos Taxa (%) de transformação maligna (intervalo de confiança) 

LPO LLOs Diferença (p) 

Fitzpatrick et al. (2014) 1,8% 3,2%  

Aghbari et al. (2017) 0,9% (-) 2,5% (-)  

González-Moles et al. (2019) 1,14% (0.84–1.49) 1,88 (0.15–4.95) 0.561 

González-Moles et al. (2020) (let-ter) 1,21% (0,89–1,56) 2,02% (0,30–4.789) 0.375 

González-Moles et al. (2020)* 2,28 (1,49–3,20)   

Giuliani et al. (2019) 1,37% (-) 2,43 (-)  

Idrees et al. (2020) 1,2% 

0,44%* 

  

Ioca et al. (2020) 1,4 (0.9–1.9) 3,8 (1.6–7.0)  

* Após aplicação de critérios de seleção mais rigorosos 
   

Tabela 4.1.  Revisões Sistemáticas do Potencial de Transformação Maligna do Líquen Plano Oral e das Lesões Liquenoides Orais Conduzidas nos Últimos 10 

Anos. 

 

Após a utilização de critérios de inclusão mais rigorosos, os 

autores consideraram que apenas 56 dos casos de LPO 

tiveram transformação maligna (0,44%). As principais razões 

para a exclusão foram a) falta de diagnóstico confirmado de 

LPO, b) desenvolvimento de um CCEO num local não 

relacionado com o do aparecimento de LPO, c) um curto 

período de latência entre o diagnóstico de LPO e do CCEO e 

d) a presença de displasia epitelial no diagnóstico 

histopatológico de LPO [13]. 

 
Até à data, foram identificados vários fatores de risco para 

transformação maligna, incluindo a localização na língua 

[8,10], a presença de lesões atróficas/erosivas [9, 10], 

consumo de tabaco e álcool [9, 10], papiloma vírus humano 

[9], vírus da hepatite C (VHC) [10] e a presença de 

aneuploidia [14]. 

 
O intervalo médio entre o diagnóstico inicial de LPO e o de 

cancro oral pode variar entre 20,8 meses e 

10,1 anos, apesar que o risco máximo ocorre entre os 

primeiros 3 e 6 anos após o primeiro diagnóstico [15]. 

 
Pacientes com LPO e LLOs podem desenvolver múltiplas 

lesões malignas, que nem sempre aparecem nos locais de 

lesões pré-existentes - uma conclusão que está de acordo 

com o bem conhecido conceito de cancerização de campo 

[16]. 

 
Para além disso, o CCEO que se desenvolve em pacientes 

com LPO e LLOs apresenta parâmetros de prognóstico 

favoráveis, especialmente relativo à taxa de mortalidade 

[17]. 

4.1.3. Manifestações clínicas 
 

As manifestações clínicas de LPO variam de paciente 

para paciente; contudo, as características clínicas 

distintivas de LPO são representadas pela presença 

de pápulas brancas que aumentam e se fundem para 

formar um padrão reticular, anelar ou em forma de 

placa chamadas estrias de Wickham. 

 
São descritos 6 subtipos clínicos clássicos de LPO, que 

podem ser observados individual ou concomitantemente: 

reticular, em placa, atrófico, erosivo/ulcerativo, papular e 

bolhoso [18, 19]. Outros autores simplificaram estes 

subtipos em 3 (reticular, atrófico e erosivo [20, 21]) ou 2 

subtipos (queratótico [branco] e eritematoso [vermelho]) 

[6]. 

 
4.1.3.a. Líquen plano oral queratótico (branco) 

O subtipo queratótico é a forma mais reconhecida de LPO, 

caracterizada por lesões reticulares brancas simétricas 

(estrias de Wickham) e menos frequentemente como 

pápulas ou placas brancas (Figura 4.1). 

 
A forma em placa do LPO apresenta-se como uma 

placa branca homogénea multifocal, com leve 

elevação, que geralmente afeta a língua e a mucosa 

oral (Figura 4.2c). 

 
Geralmente assintomático - costuma ser descoberto 

acidentalmente por dentistas durante o exame de 

rotina da cavidade oral [22]. 
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Figura 4.1. Líquen plano oral reticular. 

 

Figura 4.2. A, B) reticular; e C) lesões em placa de líquen plano oral no mesmo paciente. 

 

Figura 4.3. Lesões tipo placa no dorso e lateral da língua. Histopatologicamente confirmado como líquen plano oral sem displasia epitelial. 

 

Figura 4.4. Líquen plano oral atrófico/erosivo bilateral da mucosa oral. 

 A  B  C 
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Figura 4.5. Líquen plano oral atrófico/erosivo bilateral da mucosa oral. 
 

 

Figura 4.6.  Gengivite descamativa em paciente com líquen plano oral a) antes e b) depois do tratamento com acetonido de triamcinolona a 0,3% em moldes 

personalizados. 

 

 
4.1.3.b. Líquen plano oral eritematoso 

(vermelho) 

O subtipo eritematoso pode apresentar-se como uma 

área atrófica da mucosa ou como lesões vermelhas 

devido à hiperemia da mucosa oral [6]. Estas áreas 

eritematosas podem ser acompanhadas de ulceração e 

estão frequentemente associadas a estrias queratóticas 

brancas [21] (Figura 4.4). 

 
Pode ter uma variedade de sintomas, desde uma leve 

sensação de ardor até dor debilitante, dependendo da 

extensão das lesões e da área afetada. As lesões podem 

interferir na fala, mastigação e deglutição. 

 
O líquen plano erosivo localizado na gengiva apresenta-se 

como gengivite descamativa (Figura 4.6). O LPO é a causa 

mais comum de gengivite descamativa, seguido de 

penfigoide e pênfigo [23]. 

 
A gengiva é o local de ocorrência mais comum; em casos 

graves, contudo, o palato e a língua gengival também 

podem ser afetados [24]. Em aproximadamente 10% dos 

casos, o LPO apresenta-se envolvendo apenas a gengiva 

[25]. 

 
Os pacientes normalmente apresentam simultaneamente 

lesões de mais de um subtipo, e normalmente estas lesões 

só se modificam com o passar do tempo [26]. As áreas que 

normalmente são mais afetadas são a mucosa oral, a o 

bordo e o dorso da língua e a gengiva, enquanto o palato 

(mole e duro), lábios e pavimento da boca são menos 

afetados. Existe quase sempre distribuição bilateral, mais 

ou menos simétrica. O desenvolvimento do LPO é 

caracterizado por recidivas e recorrências, com intervalos 

de largas semanas ou menos, apresentando os mesmos 

sinais e sintomas [26]. 

 A  B 
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Manifestações clínicas do LPO 

Tipo Manifestações clínicas e locais mais 

comuns 

Comentários 

Líquen plano oral queratótico (branco) 

Reticular/placa Estrias brancas (estrias de Wickham), pápulas ou placas 

na mucosa oral, superfície dorsal e limites da língua, 

gengivas e mucosa labial. Tipicamente assintomático. 

Manifestação mais comum de LPO. 

Líquen plano oral eritematoso (vermelho) 

Atrófico Áreas eritematosas. Quando afeta a gengiva (gengivite 

descamativa) pode ser doloroso. 

Tipicamente associado a lesões reticulares 

Erosivo/ulcerativo Úlcera única ou múltipla afetando as mucosas orais. Pode 

causar dor significativa e incapacidade funcional. 

Tipicamente associado a lesões eritematosas e reticulares. 

Tabela 4.2. Manifestações clínicas de líquen plano oral mais comuns. 

 
 

Manifestações extra-orais 

Pacientes com LPO podem desenvolver lesões cutâneas e 

outras membranas mucosas. Apesar de apenas uma 

minoria (15%) dos pacientes desenvolverem LPO cutâneo, 

até 60% dos pacientes com esta patologia têm 

manifestações orais [25]. O líquen plano cutâneo 

manifesta-se normalmente como uma erupção papulo-

escamosa com protuberâncias arroxeadas, de topo 

achatado e tamanho variável, muitas vezes descritas 

usando os “6 Ps” (púrpura, pruriginoso, poligonal, planar, 

pápulas e placas), caracterizadas pelas clássicas estrias de 

Wickham [27]. 

Tipicamente localizado nas extremidades (Figura 4.7), 

mas pode ocasionalmente apresentar-se com 

envolvimento generalizado, incluindo couro cabeludo 

(resultando em alopecia cicatricial) e unhas. 

 
Outras localizações anatómicas que podem ser afetadas 

incluem a mucosa genital (síndromes peniano-gengival e 

vulvovaginal-gengival foram descritos em até 20% dos 

pacientes com LPO) [28]. Pode ocorrer ainda envolvimento 

do esófago, mas é raro [29]. As mucosas ocular, urinária, 

nasal, laríngea, ótica, gástrica e anal raramente são afetadas 

[25].   Deve ser levada a cabo uma minuciosa análise do 

historial clínico e dos resultados dos exames para investigar 

potenciais manifestações extra-orais em todos os pacientes 

com LPO [30]. 

 
 

   
 

 
Figura 4.7. Envolvimento cutâneo de paciente com líquen plano oral (Figura 4.1).  Lesões papulares em A-C) pés e D-F) pulsos e mãos.  Após o diagnóstico das lesões 

mucocutâneas, foi requerido um exame à VHC (dado o historial clínico do paciente), que deu positivo. 

 A   B   C 

 D   E   F 
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Associação a doenças sistémicas 

Atendendo à sua natureza crónica, o LPO tem sido 

associado a várias doenças sistémicas incluindo a 

hepatite C, hipertensão, diabetes e doenças da tiroide 

[31]. Entre estas, há provas sólidas e persuasivas que o 

VHC está associado ao LPO e possivelmente está 

envolvido na sua patogénese; contudo, ainda não 

existem diretrizes clínicas que recomendem que todos os 

pacientes com LPO sejam testados para VHC [32]. De uma 

perspetiva prática, seria prudente pelo menos perguntar 

aos pacientes com LPO sobre fatores de risco associados 

com o VHC e requerer uma deteção de anticorpos contra 

o VHC (recorrendo a um imuno-ensaio enzimático) para 

os pacientes com fatores de risco significativo [33]. 

4.1.4. Diagnóstico diferencial 
 

Há diferentes lesões que se assemelham ao LPO, tanto a 

nível clínico como a nível histopatológico, que deverão 

ser considerados no diagnóstico diferencial. O 

diagnóstico diferencial de lesões reticulares e 

eritematosas incluem LLOs e lúpus eritematoso discoide. 

As formas atróficas e ulcerativas são frequentemente 

acompanhadas de reticulação, diferenciando-as de outras 

doenças mucocutâneas, como o pênfigo vulgar, 

penfigoide e imunoglobulina (lg)-A. Contudo, quando o 

tipo erosivo está associado a ulceração grave, pode 

mascarar as estrias brancas típicas. Um exame cuidadoso 

poderá mostrar esta característica diferenciadora do LPO 

[24, 34]. 

 
Quando a doença se apresenta em forma de placa, 

deve ser considerado o diagnóstico diferencial de 

leucoplasia oral. Ocasionalmente, a manifestação 

clínica inicial da leucoplasia verrucosa proliferativa 

(LVP) pode assemelhar-se ao LPO ou LLOs que, 

subsequentemente, dão origem a múltiplas lesões 

leucoplásicas [35, 36]. 

Independentemente do diagnóstico inicial, os pacientes 

com lesões multifocais brancas devem ser 

cuidadosamente monitorizados para evitar a 

transformação maligna precoce [37]. 

4.1.4.a. Diagnóstico 

O diagnóstico de LPO é conseguido pela primeira 

observação da manifestação clínica da lesão (distribuição 

bilateral e padrão reticular clássico). Deve realizar-se 

sempre uma biópsia e análises clínicas para confirmar a 

suspeita clínica e para diferenciar outras entidades de 

aparência clínica semelhante. 

 
Embora as manifestações clínicas, particularmente quando 

apresentam o padrão bilateral queratótico “clássico” (nas 

formas reticular ou papular) possibilitem o diagnóstico, a 

realização de uma biópsia para confirmação é uma prática 

clínica prudente dado o desenvolvimento crónico, 

manifestações clínicas pleomórficas, a necessidade de 

tratamento a longo prazo e o risco de transformação 

maligna [2]. As características histopatológicas do LPO nem 

sempre são diagnosticadas sozinhas e poderá haver uma 

discrepância entre os diagnósticos clínico e histopatológico 

do LPO [38]. 

Portanto, o diagnóstico poderá ser baseado na correlação 

entre a manifestação clínica e os resultados 

histopatológicos (Tabela 4.3). 

Critérios clínicos • Presença de lesões brancas, mais ou 

menos simétricas, na mucosa oral, 

língua, lábios e/ou gengiva. 

• Presença de lesões papulares brancas 

e uma rede em forma de renda de 

linhas brancas (padrão reticular, 

anelar ou linear) com ou sem erosões 

e ulcerações. 

• Por vezes pode apresentar-

se com gengivite 

descamativa. 

Erosivo/ 

ulcerativo 

• Presença de um infiltrado 

predominantemente linfocitário em 

banda bem definido, confinado à parte 

superficial do tecido conjuntivo. 

• Sinais de degeneração vacuolar das 

camadas de células basais e/ou 

suprabasais com apoptose de 

queratinócitos. 

• No tipo atrófico verifica-se afinamento 

epitelial e, por vezes, ulceração 

causada por falha na regeneração 

epitelial como resultado da destruição 

das células basais. Pode ser 

encontrado um infiltrado inflamatório 

misto. 

Tabela 4.3. Critérios de diagnóstico de líquen plano oral (adaptado de 

Warnakulasuriya et al., 2020). 
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Figura 4.8. Resultados histopatológicos de líquen plano oral a) Acantose, espessamento da membrana basal e banda linfocítica na interface (H&E, x4); B) 

aumentado, o epitélio mostra descamação da camada basal, leve espongiose, exocitose de leucócitos e formações (em ponta de seta) ocasionais de corpos coloides 

(Civtatte) (H&E, x10). 

 

Vários autores utilizam o termo “displasia liquenoide” para 

descrever uma superfície epitelial displásica acompanhada 

por um infiltrado linfocitário na lâmina própria subjacente. 

Estas descobertas podem ser indicativas de um processo 

pré-maligno e não devem ser confundidas com líquen plano 

com características displásicas [39, 40]. 

 
Fazer o diagnóstico de LPO pode ser desafiante em 

certas condições, porque as características 

histopatológicas podem ser influenciadas por uma 

variedade de fatores, incluindo o subtipo clínico e 

severidade de doença na altura da biópsia [22, 34]. A 

imunofluorescência direta, apesar de não ser 

específica para o LPO, pode ser necessária para 

diferenciar entre LPO e lúpus eritematoso, 

penfigoide e pênfigo [41], e é de particular 

importância apenas no caso do LPO se apresentar 

como gengivite descamativa [42]. A técnica da 

imunofluorescência direta requer transporte de 

amostras de tecido imersa no meio de transporte de 

Michel em vez da solução de formol a 10%, utilizada 

no transporte de tecido no procedimento normal da 

coloração hematoxilina-eosina. Para esta finalidade, 

devem ser recolhidas duas amostras ou a amostra 

deve ser dividida em duas [34]. 

 
O padrão fluorescente descrito no LPO inclui os depósitos 

lineares de fibrinogénio ou “padrão viloso” ao longo da área 

da membrana basal com ou sem fluorescência positiva para 

IgM nos corpos de Civatte (células apoptópicas). Outros 

padrões incluem o depósito de IgM e complemento 3 na 

membrana basal e IgA, IgG e complemento 3 nos corpos de 

Civatte [41]. 

Deve ser considerado o encaminhamento para um 

dermatologista ou ginecologista dependendo dos sinais e 

sintomas extra-orais.  Ocasionalmente, o encaminhamento 

de pacientes pode ser recomendado para excluir a presença 

de outras comorbidades associadas, tais como a infeção por 

VHC, diabetes mellitus e doenças da tiroide [6]. 

4.1.5. Tratamento 

 
O principal objetivo do tratamento do LPO é o alívio dos 

sintomas.  Tipicamente, pacientes com lesões reticulares e 

outras lesões assintomáticas não precisam de tratamento 

[2]. Primeiramente, os fatores desencadeantes e 

agravantes (dentes afiados ou partidos, prótese mal 

ajustada, etc.) devem ser identificados e excluídos.   Os 

pacientes devem ser aconselhados a cessar o consumo de 

tabaco e álcool, pois pode aumentar o risco de 

transformação maligna [40]. Devem também ser instruídos 

a manter uma boa higiene oral, uma vez que reduzir a placa 

dentária pode ter um efeito benéfico nas lesões gengivais 

[42]. 

A utilização de cloro-hexidina pode ocasionalmente ser 

indicado para o controlo químico da placa dentária [43]. O 

laurilsulfato de sódio (LLS) é um agente de espuma 

adicionado nas pastas dentífricas que pode exacerbar os 

sintomas; devem ser usados, preferencialmente, dentífricos 

sem LSS. 

 A  B 
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Figura 4.9. Líquen plano atrófico/erosivo, A) antes e B) após 7 dias de tratamento tópico com triamcinolona a 0,3% em Orabase. 

 
 
 

Por vezes, pode justificar-se a avaliação do perfil psicológico 

dos pacientes com LPO onde não se verifica qualquer relação 

topográfica entre o local da lesão e o da dor, dado que uma 

maior prevalência de ansiedade, depressão e distúrbios do 

sono foram reportados em pacientes com LPO [44]. 

 

Foram já propostos vários tratamentos para o controlo 

sintomático do LPO.  O alívio dos sintomas pode ser 

conseguido através do uso de agentes anestésicos 

tópicos, como cloridrato de benzidamina a 0,15% (em 

spray ou colutório) ou gel de lidocaína. 

 

Os agentes tópicos normalmente constituem o 

tratamento de primeira linha porque têm menos efeitos 

secundários adversos [2, 45]. Contudo, o uso de agentes 

sistémicos pode ser necessário apenas em casos de lesões 

de grande extensão ou recalcitrantes [2]. 

 

Os corticosteroides tópicos (em gel, adesivos ou preparações 

semelhantes) são agentes de primeira linha no tratamento do 

LPO, com eficácia comprovada no alívio da dor em casos de 

LPO sintomático [46], Estão disponíveis várias soluções para 

serem usadas como colutórios: comprimidos de 500cmg de 

fosfato sódico de betametasona dissolvidos em 10ml de água 

até quatro vezes ao dia; comprimidos de 5mg de 

perdnisolona dissolvidos em 10ml de água ou Flixonade em 

blisteres de 4oomcg, diluídos em 10ml de água, duas vezes ao 

dia. O spray de propionato de fluticasona (50mcg/dose) 

direcionado às áreas afetadas, 3-4 vezes ao dia, é útil em 

lesões isoladas. 

Preparações de triamcinolona podem ser 

aplicadas nas primeiras consultas [45]. 

Contudo, se não se verificar resposta ao 

tratamento (remissão de sintomas maior 

que 50%) existem preparações mais 

fortes como o propionato de clobetasol a 

0,05%, que devem ser aplicadas na lesão 

3 vezes ao dia [6]. 

Na utilização regular de corticosteroides superpotentes, o 

paciente deve ter os seus níveis de cortisol serológico 

medidos às 9 da manhã, de 3 em 3 meses, para monitorizar 

a absorção sistémica [6], 

 
Para a gengivite descamativa são utilizadas soluções com 

corticosteroides na forma de gel aplicados em moldes 

individuais personalizados, feitos em resina macia 

transparente ou silicone para aumentar o tempo de 

contacto [47]. Para lesões ulcerativas refratárias e 

sintomáticas localizadas, podem ser dadas injeções de 

acetonida de triamcinolona (10 a 40mg/mL) [34]. 

Contudo, as provas da eficácia das injeções intralesionais 

de corticosteroides no LPO são escassas, bem como os 

protocolos padrão para vários fatores, tais como a 

necessidade de anestesia local e os intervalos de 

administração [48]. 

 
A utilização de corticosteroides tópicos pode 

aumentar o risco de desenvolvimento de 

candidíase e requer terapia concomitante com 

antifúngicos, embora já tenha sido observado em 

estudos que o risco de aparecimento de 

candidíase após tratamento com corticosteroides 

menos potentes (acetonida de tiramcinolona a 

0,3-0,5%) é relativamente baixo 

(aproximadamente 11%) [45]. 

 
A utilização de outros imunossupressores como o 

tacrolimus tópico (um inibidor de calcineurina) já foi 

relatada, para os quais vários estudos já mostraram ser 

mais eficaz no tratamento da dor do que 

corticosteroides, havendo, contudo, alguma incerteza 

nos efeitos adversos na resposta clínica ao tacrolimus 

[46]. 

 A  B 
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Corticosteroides tópicos/sistémicos frequentemente utilizados no tratamento de LPO 

Medicação Instruções Comentários 

Corticosteroides tópicos 

• Propionato de clobetasol a 0,05% 

• Acetonido de fluocinolona a 0,01-0,05% 

• Acetonido de triancinolona a 0,1-0,5% 

• 2 a 3 vezes/dia. 

• Vigiar para avaliar a resposta. 

• O uso de cremes ou pomadas é preferido 

para tratar lesões intraorais localizadas. 

• Recomenda-se o uso de colutórios para lesões 

extensas ou múltiplas em locais inacessíveis para 

a aplicação de géis tópicos. 

• As lesões gengivais podem ser tratadas 

utilizando moldes individuais e 

personalizados. 

Corticosteroides intralesionais 

• Acetonido de triancinolona 10–40 mg/mL • Injetar diretamente no tecido conjuntivo 

subepitelial, mesmo abaixo da lesão, através 

da mucosa adjacente saudável. 

• Considerar a utilização de anestesia local (0,5 

mL de lidocaína a 2%) na solução. 

• Repetir entre 1 a 4 semanas. 

• Lesões ulcerativas refratárias e sintomáticas 

localizadas. 

Corticosteroides sistémicos 

• Prednisona 0,5–1,0 mg/kg/dia • Prednisona 0.5–1.0 mg/kg/dia até 

conseguir uma resposta terapêutica* 

• LPO com apresentação inicial muito 

severa e/ou ulceração generalizada e 

eritema; 

• Tratamento de LPO resistente/recalcitrante ou 

tratamento de líquen plano oral 

resistente/recalcitrante com afeção de 

múltiplos locais, incluindo a cavidade oral. 

*Se a utilização exceder as 2 semanas, é necessário adotar um regime de redução gradual. 

 
Tabela 4.3. Tratamento de líquen plano oral sintomático. (Adaptado de Kuten Shorrer et al., 2020 [34]). 

 
 

Os corticosteroides sistémicos são normalmente 

indicados no tratamento de líquen plano oral afetando 

extensamente membranas da pele e mucosa (genital, 

oral, esofágica) e em LPO com sintomatologia severa que 

não responderam ao tratamento com agentes tópicos 

[49]. 

 
O tratamento sistémico com prednisona (1 mg/kg/dia) é 

normalmente eficaz e deve ser utilizado durante o menor 

espaço de tempo possível, com o objetivo de mitigar 

possíveis efeitos adversos. Se a utilização exceder as duas 

semanas, é necessário adotar um regime de redução 

gradual [34]. 

 
A terapia sistémica alternativa inclui hidroxicloroquina, 

azatioprina, micofenolato de mofetil e metotrexato. A 

hidroxicloroquina é um agente eficaz no tratamento de 

LPO erosivo severo. Eisen et al. [50] reportam que 9 em 

cada 10 pacientes apresentam uma resposta excelente a 

um ensaio com esta substância. 

O único efeito secundário mais notório e que requereu 

cuidado urgente foi a toxicidade da retina. A azatioprina 

pode ser utilizada no tratamento de líquen plano oral 

severo, resultando na resolução de quase 75% dos casos 

[51]. O micofenolato de mofetil é outro agente 

imunossupressor eficaz no tratamento de casos 

recalcitrantes de LPO [52]. O metotrexato já mostrou ser 

benéfico em casos de LPO recalcitrante e erosivo, apesar 

de não ser muito utilizado [53]. 

 
Em qualquer caso, após a doença estar bem controlada, 

devem ser feitos esforços para reduzir gradualmente 

qualquer agente sistémico à dosagem mínima que seja 

eficaz, enquanto são maximizados os efeitos do 

tratamento tópico [54]. 
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Figura 4.8. Processo de tomada de decisão no tratamento de pacientes com líquen plano oral e lesões liquenoides orais (Adaptado de Gonçalves et al., 2019; [48]). 

 

4.1.6. Acompanhamento 
 

Dado o risco de transformação maligna, deve ser feito o 

acompanhamento regular para avaliar a possibilidade de 

recidiva, sendo que aproximadamente 1% dos casos 

apresentam transformação maligna nos 5 a 10 anos 

subsequentes [6]. A frequência das consultas de 

acompanhamento aumenta proporcionalmente ao 

desenvolvimento da doença e sintomas (34). Recomendam-

se marcações no mínimo anuais e preferencialmente 2 a 4 

exames gerais anuais, com base nos sinais e sintomas de 

LPO [40, 55]. Se se observarem mudanças numa lesão 

durante os exames gerais, deve ser realizada uma biópsia e 

os intervalos dos exames devem ser encurtados [56]. 

4.2. Lesões Liquenoides Orais 

4.2.1. Definição 
 

As lesões liquenoides são lesões intraorais 

vermelhas/brancas com a aparência de estrias reticulares, 

semelhantes ao LPO, mas associadas a diferentes estímulos 

conhecidos. Podem ser divididas em lesões liquenoides por 

contacto (LLCs), LLOs provocadas por fármacos e LLOs 

provocadas pela Doença do Enxerto contra o Hospedeiro 

(DEcH) [40]. 

Diagnóstico 

• Histórico 
• Exame clínico 
• Biópsia (considerar imunofluorescência direta) 
• Investigar para potenciais manifestações extra-orais 
• Testes de função hepática (VHC) em pacientes com fatores de risco associados 
• Avaliação do perfil psicológico 

 

 
LPO eritematoso (vermelho) ou sintomático 

 
LPO queratótico (branco) assintomático 

Eliminação de fatores agravantes ou desencadeadores 

• Dentes afiados ou fraturados 
• Próteses mal-adaptadas 
• Aconselhar cessação de hábitos alcoólicos e tabágicos 
• Instruir pacientes a manter uma boa higiene oral 
• Considerar substituição da amálgama, seguido de testes epicutâneos 
• Considerar parar a medicação possivelmente causadora de reações liquenoides a fármacos 

Consulta de acompanhamento 
pelo menos uma vez por ano 

2 a 4 vezes de acordo com os 

sinais e sintomas 

Sem contraindicações no uso de 

esteroides sistemáticos 

Corticosteroides 
sistémicos 

Resposta completa Resposta parcial 

 
Falta de resposta 

Tacrolimus tópico com gel 

adesivo 

Contraindicações no uso de 

esteroides sistemáticos 

 
Falta de resposta 

Resposta parcial Resposta completa 

Consulta de acompanhamento 
pelo menos uma vez por ano 

2 a 4 vezes de acordo com os 

sinais e sintomas 

Manutenção de esteroides tópicos de média 

potência (como a triancinolona ou fluocinonida) e 

antimicóticos 

Esteroides tópicos de potência média (p. ex. triancinolona) ou alta 
(p. ex.propionato de clobetasol) com antimicóticos. 

Consulta de acompanhamento pelo 
menos uma vez por ano 

2 a 4 vezes de acordo com os sinais 

e sintomas 

Hidroxicloroquina, azatioprina, 

ciclosporina, tacrolimus, 

talidomida, fotoferese  
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Figura 4.10. Lesão liquenoide oral em contacto próximo com restauração 

dentária por amálgama. 

 

 

 
4.2.1a. Lesões liquenoides orais de contacto 

 
O termo LLCs é utilizado para descrever alterações 

orais que se assemelham ao líquen plano, tanto 

clínica como histopatologicamente, mas acredita-se 

que sejam causadas por reação de hipersensibilidade 

localizada (hipersensibilidade mediada por 

imunidade retardada) a um material de restauro 

dentário sobretudo a amálgamas ou outros agentes 

de contacto (p. ex. canela) [2, 40]. Outros materiais 

de restauro como o ouro, níquel e resina acrílica 

podem também estar relacionadas com o início de 

lesões liquenoides [57, 58]. 

 
As LLCs apresentam-se como lesões brancas ou lesões 

mistas vermelho/branco, ocasionalmente ulceradas. São 

geralmente menos simétricas e frequentemente mais 

unilaterais do que o LPO e podem não ter a aparência 

reticular, apresentando-se tipicamente na forma de placa 

ou atrófica [2]. 

 
Clínica e histologicamente, as LLCs podem ser 

indistinguíveis do LPO. O diagnóstico característico é a 

localização topográfica, em relação direta com o possível 

agente causador suspeito. Os locais normalmente mais 

afetados são a face da língua e a mucosa oral (2). As lesões 

do LPO podem também apresentar-se em locais perto dos 

materiais restauradores, mas neste caso são normalmente 

mais extensas e afetam outros locais. A duração do 

contacto entre o agente causador e a mucosa ora parece 

ser um fator importante no desenvolvimento das LLCs [40]. 

 
O diagnóstico baseia-se geralmente nos resultados clínicos 

e no desaparecimento da lesão após a 

eliminação/substituição do material restaurador ou possível 

agente causador. Assim também se estabelece o 

diagnóstico. É realizada uma biópsia quando as 

manifestações clínicas são atípicas e para a exclusão de 

possível processo de malignização (59). A histopatologia 

pode ajudar a estabelecer o diagnóstico e revelar a 

presença de infiltrado subepitelial de células mistas e uma 

distribuição difusa profunda na lâmina própria. Contudo, as 

LLCs normalmente são indistinguíveis de outras LLOs e do 

LPO, dependendo da histopatologia [2]. 

 

 

Figura 4.11. A, B) Lesão liquenoide orais após colocação de aparelho 

ortodôntico removível em acrílico em paciente do sexo masculino, de 11 

anos de idade. 

 A 

 B 



4. Líquen Plano Oral e Lesões Liquenoides Orais 

Alterações Orais Potencialmente Malignas: Formação de Profissionais de Saúde 47 

 

 

 
 

 

Pode ser realizado um teste de contacto para identificar 

possíveis reações de hipersensibilidade; no entanto, estudos 

sobre a sua utilidade para o diagnóstico de LLCs mostram 

resultados conflituantes [2]. A realização de um teste de 

contacto pode igualmente ser útil para determinar o 

material restaurador alternativo a utilizar [40]. Além disso, a 

positividade no teste de contacto é inconsistente e 

geralmente um fraco preditor de melhoria da lesão após 

eliminação da restauração de amálgama [32]. A remoção 

destas restaurações ou daquelas em contacto próximo pode 

levar à recuperação completa em 39-89% das lesões, 

comparativamente aos 0-29% das lesões adjacentes a 

restaurações de amálgama que não são removidas [32]. Em 

qualquer caso, os clínicos devem discutir os potenciais 

benefícios e riscos da remoção das restaurações de 

amálgama com os pacientes descrevendo a natureza cíclica 

da doença, caracterizada por períodos de exacerbação e 

remissão espontânea, bem como a imprevisibilidade do 

procedimento de remoção da amálgama na resolução das 

lesões [32]. 

4.2.1.b. Lesões liquenoides orais provocadas por 
fármacos 

 

Ao contrário das lesões liquenoides cutâneas, as LLOs 

provocadas por fármacos são causadas por ou estão 

associadas à exposição a fármacos específicos e são 

incomuns. Há uma longa lista de fármacos sistémicos 

ligados ao aparecimento de LLOs, que inclui anti-

inflamatórios não esteroides, anti-hipertensivos, 

hipoglicemiantes orais, antibióticos, antifúngicos e 

anticorpos monoclonais [2, 56]. Normalmente é possível 

estabelecer uma associação temporal entre o aparecimento 

das alterações orais e/ou cutâneas e a administração de 

certos fármacos. Contudo, a reação medicamentosa pode 

ocorrer a qualquer momento, inclusive anos após a sua 

introdução [60]. A aparência clínica é incerta especialmente 

quando comparada com outras lesões liquenoides, embora 

a localização unilateral possa ajudar no diagnóstico. 

 
A nível histopatológico, as LLOs provocadas por fármacos 

podem apresentar-se como um infiltrado inflamatório 

subepitelial que contém eosinófilos e/ou células de plasma. 

É mais difuso e tem uma extensão mais profunda do que o 

LPO; pode ainda ter aparência perivascular [61].   Não 

obstante, outras LLOs podem apresentar características 

histopatológicas semelhantes, tais como o lúpus discoide 

eritematoso [60]. 

Não há nenhuma característica clínica ou histopatológica 

devidamente definida que ajude a diferenciação entre 

LLOs provocadas por fármacos e outras lesões liquenoides 

da cavidade oral. 

 
O diagnóstico é confirmado quando há regressão da lesão 

após interrupção ou substituição do possível fármaco 

causador e após reaparecimento ao retomar o tratamento 

com o mesmo medicamento [40]. 

 
Contudo, o uso do fármaco deve ser descontinuado 

apenas após consentimento do clínico, sendo que esta 

prática nem sempre é viável em pacientes polimedicados 

[62]. Através de uma revisão sistemática, Fortuna et al. 

[63] demonstraram recentemente que não há qualquer 

prova científica sólida que permita estabelecer uma 

relação causal entre qualquer fármaco e o aparecimento 

de LLOs. 

 
Doença do Enxerto contra o Hospedeiro 

A Doença do Enxerto contra o Hospedeiro (DEcH) é uma 

complicação que ocorre em recetores de transplante de 

medula óssea ou de células estaminais hematopoiéticas 

(64). É uma condição sistémica com uma variedade de 

sinais e sintomas, que afeta vários locais e órgãos 

incluindo pele, cavidade oral, olhos, trato gastrointestinal 

e fígado para além de outros sistemas como os pulmões, 

articulações e trato geniturinário. 

 
O envolvimento oral da DEcH na sua forma mais aguda é 

extremamente raro; no entanto, a cavidade oral é um dos 

locais mais afetados na DEcH crónica. quando esta afeta a 

mucosa oral, caracteriza-se clinicamente por uma 

inflamação liquenoide que frequentemente afeta a língua 

e a mucosa oral, podendo, no entanto, desenvolver-se em 

qualquer local da cavidade oral e pode variar entre doença 

limitada apenas com alterações leves até doença mais 

extensa e sintomática. As alterações clínicas incluem 

pápulas, placas brancas e estrias hiperqueratóticas 

semelhantes às estrias de Wickham encontradas no LPO, 

além de eritema e úlceras pseudomembranosas (65). 

Outras características clínicas incluem xerostomia e dor 

(6). As características clínicas por si só são normalmente 

suficientes para estabelecer o diagnóstico, desde que 

estejam presentes no contexto de um paciente submetido 

a transplante alogénico de células estaminais 

hematopoiéticas. 

 
As manifestações clínicas, epidemiologia, diagnóstico e 

tratamento da DEcH serão abordadas noutra parte. 
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Figura 4.12. Doença do Enxerto contra o Hospedeiro crónica em paciente com histórico de transplante de células estaminais hematopoiéticas devido a linfoma de 

Hodgkin. A) eritema e lesão reticular na gengiva superior e inferior; B) eritema e ulceração no palato duro; C) lesões brancas em forma de placa no dorso da língua; e d) 

eritema, ulceração e placas brancas na mucosa jugal esquerda. 
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5.1. Definição 
 

A queratose actínica (QA), também conhecida por 

Queilite Actínica do lábio e queilite solar [1] é uma 

lesão potencialmente maligna resultante de exposição 

prolongada aos raios ultravioleta [2]. 

5.2. Epidemiologia 
 

Caracteriza-se como uma lesão potencialmente maligna 

dos lábios causada pela exposição prolongada à radiação 

solar. A sua frequência é maior em áreas geográficas com 

alta radiação ultravioleta (UV), em indivíduos que 

trabalham ao ar livre e naqueles com tons de pele mais 

claros. As taxas mais altas são reportadas no Brasil, com 

taxas entre os 28,4% e os 39,6% entre agricultores [3, 4]. 

Os dados europeus são escassos e misturados. Tortorici et 

al (2016) reportaram uma prevalência de 0,8% na 

população siciliana [5]. Na Grécia, Ntomouchtsis et al 

(2010) reportaram uma prevalência de 17% [6]. Por outro 

lado, um estudo recente demonstrou uma prevalência de 

31,3% na população com mais de 45 anos no noroeste 

espanhol [7]. 

 
Embora possa ocorrer em qualquer idade, é mais 

comum entre indivíduos com mais de 50 anos de 

idade, expostos a longos períodos de luz solar [8, 

9]. Outros fatores que têm sido associados 

incluem o baixo nível educacional, condição 

socioeconómica precária, predisposição genética 

e estilos de vida pouco saudáveis, como hábitos 

tabágicos e má alimentação [10, 11]. 

 
Apesar de terem já sido avaliados numerosos estudos, a 

associação entre a QA e o carcinoma de células escamosas 

(CCE) e as taxas de transformação maligna ainda não 

foram definitivamente estabelecidas. Uma série de 

estudos estimam que a taxa se situe aproximadamente 

nos 17% [12]. Numa revisão sistemática recente que 

analisou dados sobre transformação maligna, apenas um 

artigo satisfazia os critérios de inclusão e determinou que 

a taxa de transformação maligna da QA é de 3,07%. [13] 

 
Até 95% dos casos de carcinoma de células escamosas são 

precedidos por QA [14]. Portanto, o diagnóstico e 

tratamento precoce da QA são vitais para prevenir o 

desenvolvimento de CCE [15]. 

5.3. Manifestações clínicas 
 

A QA afeta normalmente o lábio inferior e apresenta 

um amplo leque de características clínicas. 

Inicialmente caracteriza-se por eritema, descamação, 

endurecimento, erosão, fissuras e/ou úlceras no limite 

entre o lábio e a pele. A exposição repetida à radiação 

UV produz alterações teciduais crónicas incluindo a 

hiperqueratose, perda de elasticidade e indefinição 

entre a mucosa e a pele do lábio (Figura 5.1) [16]. 

Estas manifestações podem ser localizadas ou difusas 

[12]. 

 
Os primeiros sinais clínicos de QA podem ser subtis e os 

pacientes podem associar essas alterações ao normal 

processo de envelhecimento. Como resultado, o momento 

da apresentação inicial é muitas vezes atrasado, 

verificando-se casos mais avançados e ou em que o CCE 

está já presente [11]. 
 

Figura 5.1.  Carcinoma de células escamosas precedido por queilite actínica 

acometendo o lábio inferior. Os lábios apresentam-se secos e rachados, com 

perda de definição do limite entre o lábio e a pele. Uma úlcera com bordos 

evertidos e endurecida à palpação é visível no lábio inferior esquerdo. 

 

 

5.4. Diagnóstico diferencial 
 

No diagnóstico diferencial, devemos considerar os seguintes: 

infeção por herpes simples (herpes simplex), líquen plano, 

lesões liquenoides orais, eritema multiforme, pênfigo vulgar, 

leucoplasia, carcinoma de células escamosas, carcinoma 

basocelular, melanoma maligno e outras formas de queilite, 

tais como a esfoliativa e de contacto [17, 18]. O historial 

médico, histórico de emprego e social e as manifestações 

intraorais irão auxiliar a distinguir a queratose actínica das 

entidades acima descritas (Tabela 5.1). 
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Doença Sintomas 

Herpes labial Eritema, seguido de vesículas à volta da junção mucocutânea do lábio. Recuperação espontânea entre 7 a 10 dias. 

Líquen plano oral Estrias brancas (estrias de Wickham), eritema, erosão, úlceras. As lesões intraorais têm localização 

preferencial na mucosa oral e língua e são normalmente simétricas. 

Lúpus discoide eritematoso Apresenta-se como máculas e pápulas de um vermelho intenso que, ao progredirem, deixam cicatrizes, atrofia e 

hiperpigmentação; a manifestação clínica das lesões varia de acordo com a exposição solar. Podem existir sinais e 

sintomas sistémicos. 

Pênfigo vulgar Caracterizado por bolhas, erosão e úlceras que afetam os lábios e a mucosa oral. Mais de 85% de casos de 

pênfigo vulgar oral são precedidos por lesão cutânea. 

Queilite angular Eritema e descamação das comissuras labiais. Associada à perda de dimensão vertical, infeção por 

Candida, deficiência de vitamina B12 ou infeção por HIV. 

Queilite exfoliativa/factícia Crostas grossas hemorrágicas, endurecimento, ulceração, coocorrência de ansiedade/depressão 

Queilite eczematosa/de contacto Historial de reações alérgicas ou à exposição a agentes conhecidos (p. ex. dentífricos, produtos cosméticos e 

exposição a condições climáticas extremas). Caracteriza-se por descamação e eritema ao longo do limite entre o 

lábio e a pele, com separação do epitélio superficial. 

Queilite granulomatosa Hipertrofia episódica e indolor de um ou de ambos os lábios, firme e nodular à palpação. Normalmente 

associada a doenças sistémicas como a doença de Crohn, sarcoidose e síndrome de Melkersson-Rosenthal. 

Queilite glandular Condição inflamatória crónica que se manifesta como hipersecreção das glândulas salivares menores, com 

ectasia ductal, edema labial, mucosa labial evertida e ulceração. 

Carcinoma de células escamosas Pápula vermelha ou branca ou úlcera endurecida e persistente. Normalmente, a queratose actínica sofre 

alterações. Pode ser acompanhada por metástases do nódulo linfático a nível cervical e/ou 

submandibular. 

Tabela 5.1. Diagnóstico diferencial da queilite actínica (modificado de Jadotte and Schwartz, 2012 (19). 

 
 

5.5. Diagnóstico 
 

O diagnóstico da queratose actínica baseia-se no 

historial demográfico, resultados clínicos e na 

histopatologia [12]. A perda do limite entre o lábio e a 

pele é uma característica clínica, mas pode ser difícil de 

identificar dada a perda de apoio das estruturas labiais 

em pacientes mais velhos [20]. A exatidão do 

diagnóstico clínico pode ser aumentada com técnicas 

de imagiologia não-invasivas como a dermatoscopia e 

microscopia confocal [7, 21]. 

 
À palpação, a queratose actínica é frequentemente 

percecionada como uma lixa fina ao deslizar um dedo 

enluvado na superfície do lábio. A palpação também é 

importante para diferenciar a queilite actínica de carcinoma 

de células escamosas do lábio [8]. O pescoço deve 

igualmente ser examinado para verificar a presença de 

linfadenopatia (unilateral vs. bilateral, móvel vs. fixo) [20] 

 
Apesar do diagnóstico ser geralmente clínico, deve ser 

realizada uma biópsia de confirmação, especialmente em 

lesões que demonstrem alterações substanciais, como 

endurecimento, ulceração e suspeita de carcinoma de células 

escamosas [22-24]. 

Deve ser obtida uma amostra de uma área 

representativa bem como de lesões com 

atrofia, ulceração ou endurecimento [19]. 

 
Histologicamente, a queratose actínica causa alterações a 

nível epitelial e no tecido conjuntivo subjacente. Nestes 

casos, o epitélio pode apresentar hiperqueratose, 

hiperparaqueratose, atrofia, acantose ou perda da 

polaridade dos queratinócitos básicos. É frequente a 

existência de vários graus de displasia. No tecido 

conjuntivo, pode ser observada a presença de elastose, 

correspondente à degeneração basófila da matriz 

extracelular, que é substituída por fibras elásticas amorfas. 

Um infiltrado inflamatório crónico de intensidade distinta 

pode ser observado, bem como a presença de vasos 

sanguíneos telangiectásicos [8]. 

 
A maior parte dos casos de queratose actínica 

demonstram algum grau de displasia epitelial e, em alguns 

casos, carcinoma in situ [24]. Alguns estudos demonstram 

uma correlação fraca entre o aspeto clínico e o grau de 

displasia epitelial [8, 25]. 

 
As alterações histológicas não são uniformes ao longo do 

limite entre o lábio e a pele, até nos casos com aparência 

clínica homogénea. Podem ser pedidas múltiplas biópsias, 

particularmente em pacientes com alterações difusas da 

queilite actínica [26]. 
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Figura 5.2. A) Hiperplasia epitelial com displasia, infiltrado inflamatório crónico moderado e elastose solar proeminente e telangiectasia vascular na submucosa (canto 

inferior direito) (H&E, x4); B) Após aumento, podem ver-se áreas alternadas de paraqueratose e ortoqueratose bem como displasia epitelial, infiltrado linfocitário e 

elastose. (H&E, x10). 

 

5.6. Tratamento 
 

Prevenção 

A medida mais importante para a prevenção da 

queilite actínica é a fotoproteção adequada. Nas 

populações de maior risco, devem ser 

reforçadas as recomendações específicas para 

proteção [24, 27] e incluem 1) limitar a 

exposição solar entre as 10h e as 14h (ou entre 

as 11h e as 15h durante o verão); 2) usar um 

chapéu de abas largas; 3) utilizar bálsamo labial 

resistente à água com proteção UVA e UVB (FPS 

30+), em aplicações generosas e reaplicando 

pelo menos a cada 2 horas. 

Estas recomendações são igualmente aplicáveis 

a todos os pacientes diagnosticados com 

queratose actínica e para a prevenção dos 

indivíduos com tons de pele mais claros e que 

passem longos períodos expostos à luz solar: p. 

ex. pescadores, agricultores e atletas [16]. 

 
Tratamento 

O objetivo do tratamento é a redução do risco de 

transformação maligna, mantendo a funcionalidade e a 

estética. Têm sido utilizadas várias opções de tratamento 

cirúrgico e não-cirúrgico com a finalidade de eliminar o 

epitélio displásico. Determinar o melhor plano terapêutico 

continua a ser tema de debate na comunidade científica [28] 

(Tabela 5.2). 

O plano terapêutico deve ser adequado a cada caso e 

deve ter por base as características clínicas (tamanho, 

localização) e patológicas (grau de displasia epitelial), 

tendo ainda em consideração os efeitos secundários, 

potenciais sequelas estéticas e ser baseado na evidência 

[12, 29]. 

 
As terapias não-cirúrgicas mais comuns incluem aplicações 

tópicas de fluorouracil (5-FU), imiquimod a 5%, diclofenac 

a 3% com ácido hialurónico a 2,5% e mebutato de ingenol 

a 0,015% [15]. 

 
A terapia fotodinâmica, que consiste na combinação de uma 

fonte de luz (400-700nm) e um fotossensibilizador (5-20% de 

ácido 5-aminolevulínico ou metilaminolevulinato) produz 

radicais livres de oxigénio que desestabilizam as membranas 

e organelas celulares, induzindo a morte celular [19, 28]. 

 
Estas terapias são não-invasivas e apresentam menos 

efeitos secundários do que as cirúrgicas. [31]. No entanto, 

mostram-se menos eficazes no controlo clínico e 

histológico da lesão e estão associados a maiores taxas de 

reincidência [29, 31]. As terapias de aplicação tópica 

podem alcançar melhores resultados quando utilizadas 

em conjunto com opções de tratamento cirúrgico [29]. 

 
As opções cirúrgicas incluem a vermilionectomia por 

excisão, exérese com laser, crioterapia e 

eletrocauterização [10]. O primeiro é o procedimento 

cirúrgico mais utilizado e consiste na extirpação do lábio 

afetado; a sua magnitude pode variar dependendo da 

grossura do tecido a ser removido. 

 A  B 
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A vermilionectomia com bisturi frio é a única técnica que 

permite a análise histopatológica de toda a extensão de 

tecido extirpado [30]. Isto é importante porque foram já 

demonstradas discrepâncias entre o diagnóstico 

histopatológico da biópsia incisional e a amostra final obtida 

após realizar uma vermilionectomia completa [26]. 

É uma técnica agressiva que pode causar complicações 

como dor, edema, recuperação tardia, infeções, 

parestesia e cicatrizes [28]. 

 
As evidências atuais sugerem que os tratamentos 

cirúrgicos que envolvem a vermilionectomia com bisturi 

frio ou exérese a laser com dióxido de carbono são os 

tratamentos de escolha, especialmente em pacientes de 

alto risco [32]. 

 

Planos terapêuticos Indicações Efeitos adversos Vantagens Desvantagens 

Tratamentos cirúrgicos 

Vermilionectomia/exc

isão cirúrgica com 

bisturi frio 

Primeiro 

tratamento de 

escolha para 

lesões circunscritas e 

lesões difusas com 

displasia 

moderada/severa. 

Dor, edema, 

recuperação tardia, 

parestesia, cicatrizes, 

funções orais 

restringidas. 

• Alta taxa de 

recuperação (quase 

100%) e poucas 

recidivas. 

• Permite a 

análise 

histológica 

completa da lesão. 

• Pode desfigurar 

cosmeticamente 

comparativamente a 

outras opções de 

tratamento. 

Vaporização com 

laser CO2  

Lesões difusas ou 

multicêntricas com 

displasia leve. 

Dor, cicatrizes 

hipertróficas. 

• Boas taxas de recuperação. 

• Efeitos cosméticos 

menores quando 

comparado com a 

vermilionectomia 

com bisturi frio. 

• Não permite a análise 

histológica. 

Tratamentos não-cirúrgicos 

5-fluorouracil (5-FU) 

• Solução a 5% - 3 vezes ao 

dia / 9–15 dias 

• Creme a 0.5% - 2 vezes 

ao dia / 2–4 semanas 

É o tratamento de escolha 

para pacientes com lesões 

difusas com displasia leve 

ou inexistente, e naqueles 

em que a cirurgia seja 

contraindicada ou 

prefiram tratamento 

médico. Pode ser 

administrado em 

concomitância com o 

tratamento cirúrgico. 

Dor, formação de 

crostas, inflamação 

parcamente toleradas 

por alguns pacientes. 

• Aplicação fácil. 

• Recuperação 

completa em 2-3 

semanas após 

tratamento. 

• Não permite a análise 

histológica da lesão. 

Afetada pelo nível de 

concordância do 

paciente ou dos 

prestadores de cuidados. 

• As taxas de recuperação 

são inconsistentes. 

Imiquimod a 5% Uma alternativa ao 5-FU Irritação, eritema, 

erosão, endurecimento 

e ulceração superficial. 

• Aplicação fácil. 

• Menos efeitos 

secundários que o 5-

FU. 

• Não permite a análise 

histológica da lesão. 

Afetada pelo nível de 

concordância do 

paciente ou dos 

prestadores de cuidados. 

• As taxas de recuperação 

são inconsistentes. 

Terapia fotodinâmica Ainda não foi 

estabelecido 

Dor, eritema, edema • Menos sequelas 

estéticas. 

Recuperação mais 

rápida do que com 

outros tratamentos 

não-cirúrgicos. 

• Não permite a análise 

histológica da lesão. Tem 

taxas de recuperação 

mais baixas do que a 

vermilionectomia, mas 

são maiores quando 

utiizadas em conjunto 

com outras terapias (p. 

ex. Er:YAG laser). 

• Dispendiosa. 

Fotoproteção Suplementar a todos 

os outros planos 

terapêuticos. 

 
• Reduz a progressão 

das lesões. 

• Depende da 

concordância do 

paciente. 

Tabela 5.2. Principais Modalidades de Tratamento da Queilite Actínica. 
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Sumariamente, as lesões localizadas com suspeita de 

malignidade devem ser submetidas à excisão ou vaporização 

se for detetada displasia moderada a severa, ou a excisão 

cirúrgica completa se for diagnosticado carcinoma das 

células escamosas (Figura 3). 

A vermilionectomia deve ser reservada para casos de queilite 

actínica com displasia moderada a grave, enquanto a 

vaporização a laser deve ser utilizada em casos de lesões 

difusas ou multicêntricas com displasia leve [29]. 

Acompanhamento 

Independentemente do plano terapêutico, o tratamento da 

QA deve ser complementado com cremes de proteção solar e 

avaliações clínicas periódicas [10]. Os pacientes devem 

realizar consultas de controlo pós-tratamento, com 

marcações com um espaçamento de pelo menos seis meses 

durante os primeiros dois anos e, subsequentemente, 

anualmente [31]. Se forem detetadas alterações durante as 

consultas, deve ser realizada nova biópsia e os intervalos 

entre consultas reduzidas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.3. Processo de tomada de decisão no tratamento de doentes com queilite actínica. 
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Lesão difusa 

Sem displasia         Displasia leve 
Displasia 

moderada 

Displasia 

grave 
Sem displasia         Displasia leve 

Displasia 

moderada 

Displasia 

grave 

Excisão cirúrgica 

Fármacos 
tópicos 

- 5- 

Fluorouracil 

(5-FU) 

- 5% 

Imiquimod 

Vaporização 
com laser de 

CO2 

Vermilionectomia com bisturi 
frio 

 
Lesão circunscrita 

Diagnóstico 

• Historial clínico (avaliação dos fatores de risco) 
• Pele clara 
• Caminhadas no exterior 
• Sexo masculino 
• Idade superior a 50 anos 

• Exame clínico 

• Biópsia 

 

Fármacos tópicos 

5- Fluorouracil (5-FU) 

Imiquimod a 5% 

Acompanhamento 

• A cada seis meses (nos primeiros 2 anos) 
• Anual (a partir do 3º ano) 
• Considerar biópsia ou encurtar espaçamento entre 

consultas de acompanhamento se se verificarem 
alterações clínicas 

Prevenção 

• Medidas de fotoproteção 
• Cessação de hábitos tabágico 

• Minimizar o consumo de álcool 
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6.1. Definição 
 

A disqueratose congénita (DC) é uma genodermatose 

multissitémica hereditária rara que leva à redução da 

função da telomerase, prejudicando a estabilidade 

cromossómica [1]. Também conhecida como síndrome de 

Zinsser-Cole-Engman, foi descrita pela primeira vez em 

1906 [2]. Os telómeros formam as extremidades dos 

cromossomas e a telomerase é uma enzima responsável 

pela síntese dos telómeros [3]. Uma redução ou função 

deficiente da telomerase leva a uma redução no material 

genético e subsequente ativação de “mecanismos de 

resposta ao dano do ADN”, resultando em morte celular [4]. 

 
A falência medular ocorre porque a medula óssea é 

dependente da função dos telómeros, devido à sua alta 

renovação celular. Para além disso, a DC manifesta-se 

normalmente através de sinais mucocutâneos fibrose 

pulmonar e/ou hepática [1]. 

6.2. Etiologia 
 

A disqueratose congénita é uma das poucas síndromes 

hereditárias de insuficiência medular que tem padrões de 

herança incluindo ligada ao cromossoma X, autossómica 

dominante e autossómica recessiva. A mutação genética 

específica do defeito DKC1 associada à DC ligada ao 

cromossoma X, a forma mais grave de DC, leva à ausência de 

disquerina funcional, prejudicando gravemente a função da 

telomerase [5]. Uma série de mutações genéticas foram 

identificadas resultando em diferentes manifestações clínicas 

incluindo RTEL1 e TINF2, que têm, respetivamente, 

hipoplasia cerebelar e doença da retina como características 

proeminentes [6, 7]. 

As mutações recessivas em NOP10, CTC1, NHP2, PARN e 

WRAP53 são mais raras e têm diferentes apresentações 

clínicas [8]. 

6.3. Epidemiologia 
 

A disqueratose congénita é rara, apresentando-se 

clinicamente entre os 5 e os 12 anos, com predominância 

no sexo masculino [9]. Foi relatada uma incidência 

estimada de 1 em 1 000 000 pessoas [10]. 

 

6.4. Manifestações clínicas 
 

A manifestação da DC ocorre tipicamente 

nos primeiros anos de vida, em contraste 

com as formas adquiridas de anemia 

aplástica. São consequência das mutações 

genéticas [11]. Em 1906, Zinsser descreve 

pela primeira vez a tríade característica de 

DC que inclui as seguintes: 

 

• Atrofia reticular e hiperpigmentação 

cutânea. (Figura 6.1) 

• Distrofia das unhas (Figura 6.2) 

• Leucoplasia oral 

 
Para além disso, as características de falência da medula 

óssea incluem fadiga, dispneia, taquicardia, palidez, 

equimose e infeção. Estas podem ir ficando cada vez mais 

aparentes à medida que a pancitopenia se desenvolve. 

Aproximadamente 80% dos pacientes com DC desenvolve 

falência da medula óssea aos 30 anos de idade [1]. 

Contudo, as alterações cutâneas e nas unhas podem 

manifestar-se mais cedo, ainda antes dos 10 anos de 

idade. As variações na linha temporal dos sinais e 

sintomas podem ocorrer, desviando-se das clássicas 

alterações cutâneas precoces [1]. 

 
O processo de doença pode ainda prejudicar outros 

órgãos como o sistema pulmonar, causando doença 

pulmonar intersticial que leva à deterioração da função 

respiratória e do sistema hepático, resultando em 

esteatose, cirrose e hipertensão portal [12, 13]. Além 

disso, outras manifestações clínicas incluem 

microcefaleias, estatura baixa, hipogonadismo, enterose, 

doença hepática, estenose esofágica e uretral e necrose 

avascular da anca e ombros [14]. 

 
Em pacientes com DC como resultado de instabilidade 

cromossómica existe risco elevado de desenvolvimento 

de cancro, que pode afetar vários sistemas corporais. 

Foi já exposto que crianças com diagnóstico de DC têm 

um risco aumentado de até 100 vezes de desenvolver 

Leucemia Mieloide Aguda (LMA) [15]. Existe ainda um 

risco acrescido de desenvolver carcinoma de células 

escamosas da cabeça e do pescoço ou nas regiões 

cervical e anogenital [16]. Cancros da pele, trato 

digestivo e pâncreas também já foram relatados e a 

maior parte destas patologias ocorrem na terceira 

década de vida [16]. 

Manifestações Orais 
 

Uma série de alterações intraorais foram relatadas em 

pacientes com DC, incluindo leucoplasia oral, sendo a 

característica mais comum encontrada em até 80% dos 

pacientes [1, 17]. 
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Num estudo interseccional com 17 pacientes com patologia 

de DC, observou-se a existência de leucoplasia oral em 11, 

sendo os locais mais afetados a língua, a mucosa oral, o 

palato e as gengivas [18]. Atkinson et al. [18] descrevem 

alterações no tecido mole incluindo eritema principalmente 

na mucosa oral e língua, pigmentação castanha e 

despapilação da língua.  Para além destes sintomas, 

também foi descrita sensação de queimadura na língua [19]. 

 
A variação da taxa de transformação maligna da leucoplasia 

oral foi documentada entre 0,13-34% dependendo nos 

múltiplos fatores de risco como a idade, sexo, 

homogeneidade e tamanho da lesão [20]. Na DC, a taxa de 

progressão destas lesões para cancro é de cerca de 30% 

entre os 10 e os 30 anos [21]. Devido ao encurtamento 

precoce dos telómeros, foi ainda relatado que os cancros 

podem apresentar-se em pacientes em idade pediátrica, 

tendo alguns apenas 5 anos de idade [22]. Depreende-se, 

então, que a vigilância cuidadosa é essencial e é normal que 

sejam requeridas biópsias frequentes. Foram 

documentados casos de manifestação intraoral de 

carcinoma de células escamosas [19, 23]. 

 

Em 1974, Cannell et al [24] descreveram as fases 

sequenciais de acordo com a idade no desenvolvimento 

da leucoplasia: 

• Entre os 5 e os 14 anos: manchas brancas de epitélio 

necroso ou possível infeção por Candida. As 

manchas são sempre precedidas por vesículas e 

ulceração. 

• Entre os 14 e os 20 anos: ulceração recorrente e 
eritroplasia. 

• Entre os 20 e os 30 anos: leucoplasia erosiva e carcinoma. 

 
A inflamação gengival e a doença periodontal são 

frequentemente observadas em pacientes com DC, 

dada a combinação de destruição precoce dos tecidos 

periodontais como resultado de anomalias em estruturas 

derivadas da ectoderme e uma fraca resposta desta 

segunda à neutropenia [25]. Num estudo com 79 pacientes 

com anemia aplástica verificaram-se características 

intraorais comuns, incluindo petéquias nas mucosas oral e 

labial, hiperplasia gengival, sangramento gengival 

espontâneo e ulceração hepática [26]. Apesar da doença 

periodontal (de gravidade variável) ter sido reportada em 

pacientes com DC [27], nem sempre é identificada [18, 28]. 

A presença de gengivite em pacientes em idade pediátrica 

obriga a uma investigação mais profunda após exclusão de 

causas locais para averiguar se existem outros processos 

causais adjacentes responsáveis, como a anemia aplástica 

[29]. Foi já documentada a associação entre a DC e o líquen 

plano e as reações liquenoides; porém, continua a ser uma 

ocorrência rara [30]. (Figura 6.3) 

A cárie dentária é frequentemente observada em 

pacientes com DC. Um estudo com 73 pacientes 

comprova a existência de “cárie extensa” em 13 desses 

[31], tendo estas conclusões sido já apoiadas noutros 

estudos [32, 33]. Adicionalmente, as anomalias 

dentárias em pacientes com DC incluem agnesia 

dentária (hipodontia), raízes curtas e rombas, estrutura 

fina do esmalte [25, 33], taurodontia, proporção 

coroa/raiz diminuída, hipocalcemia e recessão gengival 

[18, 32]. 

6.5. Diagnóstico diferencial 
 

A anemia aplástica pode ser classificada em duas grandes 

categorias: adquirida e hereditária. A forma adquirida 

inclui as causas idiopáticas, que são as mais comuns, 

provocadas por fármacos, vírus, gravidez e doenças do 

tecido conjuntivo.  As causas hereditárias incluem anemia 

de Fanconi, síndrome de Shwachman-Diamond e 

síndrome de GATA2 [11]. A anemia de Fanconi continua a 

ser o diagnóstico diferencial mais comum. 

 

Os diagnósticos diferenciais das alterações orais brancas 

envolvem processos infeciosos como a candidíase e causas 

não-infeciosas incluindo líquen plano oral, lesões liquenoides, 

nevus branco esponjoso, queratose friccional e DEcH (Doença 

do Enxerto contra o Hospedeiro [34]. 

6.6. Diagnóstico 
 

Os critérios de diagnóstico para a DC, conforme apontado 

por Dokal em 2011 [1], constatam que pelo menos 2 de 4 

grandes características (falência da medula óssea, 

pigmentação anormal da pele, distrofia ungueal e 

leucoplasia) devem estar presentes, bem como pelo 

menos duas outras características somáticas apresentadas 

na tabela 6.1 [1]. 

 

O diagnóstico de DC pode ser confirmado através da 

realização de análises hematológicas, incluindo um 

hemograma completo (HC) e contagem de reticulócitos 

para estabelecer se a pancitopenia é detetável. Uma 

biópsia de medula óssea pode revelar uma medula 

hipocelular. Outras investigações incluiriam testes 

especializados, como a sequenciação genética, medição 

do comprimento dos telómeros por citometria de fluxo, 

hibridização in situ por fluorescência (FISH) e tomografia 

axial computorizada (TAC) para determinar se as funções 

pulmonares e/ou hepáticas foram afetadas [11]. No caso 

de historial familiar positivo, o diagnóstico genético pré-

natal através da biópsia das vilosidades coriónicas ou 

diagnóstico genético pré-implementação podem ser 

considerados como opção. 
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Ogden et al. examinaram os perfis de citoqueratina da 

queratose lingual através da imunocitoquímica, 

descobrindo um padrão de queratinização prematuro ou 

irregular raro [35]. Estudos com microscopia de eletrões 

mostraram que, nos casos de DC, as células apresentam um 

núcleo embrionário prematuro, que apresentam maior 

probabilidade de transformação maligna [36]. 

6.7. Tratamento 
 

A abordagem multidisciplinar (AMD) é necessária no 

tratamento do paciente diagnosticado com DC e os 

profissionais de saúde envolvidos serão regidos pelos 

sistemas do corpo envolvidos. Os hematologistas terão um 

papel focal pois a falência de medula óssea é a principal 

causa de morbilidade e mortalidade precoces [37]. Foi 

descoberto que a terapia andrógena promove a melhoria 

hematológica em quase 70% dos pacientes com DC [38]. 

Contudo, o transplante alogénico de células estaminais 

hematopoiéticas é a única opção de tratamento definitiva 

apesar de ter os seus próprios riscos associados, como a 

DEcH [37]. 

 
A leucoplasia oral, particularmente em doentes com DC, 

tem potencial de transformação em cancro oral e, 

portanto, é necessária uma vigilância atenta. Os 

cirurgiões orais e maxilofaciais podem decidir intervir 

cirurgicamente se for detetada atipia ou carcinoma de 

células escamosas [23]. Resseções de tecido oral mole e 

duro irão requerer, por norma, a reconstrução através de 

prótese e, portanto, será necessário um plano 

prostodôntico detalhado para conseguir um resultado 

satisfatório tanto a nível estético como a nível funcional 

[23]. 

 
O tratamento não-cirúrgico da leucoplasia com solução 

tópica de tretinoína a 0,1% resultou em melhoria parcial 

em dois irmãos de 10 e 15 anos [39]. A eficácia de agentes 

quimioterapêuticos como a bleomicina e ciclofosfamida foi 

já relatada, mas resultados semelhantes não mostraram 

ser suficientemente consistentes no tratamento da 

leucoplasia oral [40]. O etretinato, um derivado da 

vitamina A, demonstrou eficácia no tratamento da 

leucoplasia oral em casos de DC [41]. 

 
Uma abordagem holística na prevenção e tratamento de 

doenças dentárias através de aconselhamento preventivo 

otimizado e intervenções são essenciais para melhorar a 

qualidade de vida dos pacientes com DC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 6.1. Características clínicas utilizadas nos critérios de diagnóstico da 

DC como descritos por Dokal (2001) [1]. 

Características clínicas/anomalias 

Características major/mais comuns 

Características clínicas/anomalias 
   

Pigmentação cutânea anormal 

Distrofia das unhas 

Falência da medula óssea 

Leucoplasia 

Outras características somáticas conhecidas 

Epífora  

Dificuldades cognitivas/atraso no desenvolvimento 

Doença pulmonar 

Estatura baixa 

Cárie dentária extensa/perda de dentes 

Estenose esofágica 

Calvície precoce/cabelo grisalho/pestanas escassas 

Hiperidrose 

Malignidade 

Retardação de crescimento intrauterino 

Doença hepática/ulceração péptica/enteropatia 

Ataxia/hipoplasia cerebelar 

Hipogonadismo/criptorquidismo 

Microcefaleia 

Estenose uretral/fimose 

Osteoporose/necrose asséptica/escoliose 

Surdez 
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Figura 6.1. Hiperpigmentação cutânea do pescoço. 
 

 
Figura 6.2. Unhas distróficas em paciente com Disqueratose Congénita (DC). 

 

 
Figura 6.3. Ulceração e queratose leve afetando o dorso da língua. 
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7.1. Definição 
 

Ao longo dos últimos 40 anos, várias definições têm sido 

sugeridas para a Leucoplasia Oral (LO), sendo um processo 

em constante evolução (Tabela 7.1). A definição mais 

recente e mais amplamente aceite foi proposta pelo grupo 

de trabalho do Collaborating Centre for Oral Cancer em 

2007 e reconfirmada em 2020. A leucoplasia é definida 

como “uma placa predominantemente branca de risco 

questionável que exclui (outras) doenças ou distúrbios 

conhecidos e que não apresentam aumento de risco de se 

transformar em cancro” [1]. Em 2015, van der Waal sugere 

outra definição de LO: “Uma mancha predominantemente 

branca que não pode ser caracterizada clínica ou 

patologicamente como qualquer outra condição; a 

leucoplasia oral encerra em si um risco elevado de 

desenvolvimento para cancro em localização próxima da 

lesão ou em qualquer outro local da cavidade oral” [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 7.1. Definições de leucoplasia propostas nas reuniões organizadas 

pelo Collaborating Centre for Oral Cancer da OMD, no Reino Unido*. 

O termo leucoplasia é utilizado após exclusão de 

qualquer outra condição da mucosa oral que possa 

apresentar-se como uma lesão branca (p. ex. 

queratose friccional, líquen plano, nevus branco 

esponjoso, leucoplasia pilosa, etc.) [3] Por definição, a 

leucoplasia é uma entidade clínica, de diagnóstico por 

exclusão e não possui uma componente 

histopatológica específica [4]. 

7.2. Epidemiologia e Fatores de Risco 
para o Desenvolvimento de 
Leucoplasia Oral 

 
A leucoplasia é normalmente diagnosticada em pacientes 

de meia-idade e idosos. Tem maior incidência em 

indivíduos do sexo masculino. É seis vezes mais comum em 

fumadores do que em não-fumadores [5-8]. Raramente 

ocorre nas duas primeiras décadas de vida e é 

normalmente diagnosticada após a quarta década [5, 9]. 

 
Pode surgir em qualquer local da cavidade oral e ser 

uni ou multifocal [1]. Contudo, nas populações 

ocidentais industrializadas, os locais normalmente 

afetados são o bordo lateral da língua e o pavimento da 

boca [5]. Em populações asiáticas, dado o hábito de mascar 

bétel, as mucosas oral e labial são mais afetadas [5]. 

 
A prevalência desta lesão varia significativamente em 

função da área geográfica devido a diferentes fatores de 

risco, como o hábito de mascar bétel no Sudoeste Asiático 

[6]. 

 
A LO é uma das lesões mais comuns incluída no grupo 

de Alterações Orais Potencialmente Malignas 

(OPMDs) [10]. A prevalência global estimada de LO 

encontra-se o 1,5% (intervalo de confiança de 95%) 

[IC], 1,4%–1,6%) e 2,6% (95% IC, 1,7%–2,7%) sendo 

que uma revisão sistemática permite inferir que não 

há predileção de género [11, 12]. Uma revisão 

sistemática recente sobre a prevalência de diferentes 

tipos de OPMDs reportou uma prevalência maior de 

4,11% (95% IC = 1,98-6,97) [13]. 

Além disso, estimava-se que a prevalência de LO nas 

populações asiáticas era de 7,7% (95% IC = 2,86-14,80); nos 

países caribenhos e da América do Sul seria de 3,32% (95% 

IC = 2,06-4,88) e na Europa de 1,20% (95% IC = 0,57-2,06) 

[13]. A variação na prevalência entre as duas revisões pode 

estar relacionada com as diferenças de metodologia entre 

os critérios de inclusão utilizados: diagnósticos focados em 

populações não são ideais na investigação da prevalência 

de doenças e a maior parte dos estudos incluídos neste 

grupo englobam as revisões mais recentes [13]. 

Reunião Definição 

Denmark, 

1978 

A leucoplasia é agora definida como uma 

mancha ou placa branca que não pode 

ser caracterizada clínica ou 

patologicamente como qualquer outra 

doença e deve ser reiterado que a 

utilização deste termo não está 

relacionada com a presença ou ausência 

de displasia 

Malmo, Suécia, 

1983 

A leucoplasia é uma mancha ou placa 

esbranquiçada que não pode ser 

caracterizada clínica ou patologicamente 

como qualquer outra doença e não está 

associada a qualquer agente causador físico 

ou químico, exceto hábitos tabágicos 

Uppsala, 

Suécia, 1994 

A leucoplasia oral é uma lesão 

predominantemente branca da mucosa oral 

que não pode ser caracterizada como outra 

lesão definível; algumas leucoplasias orais 

progredirão para cancro. 

Londres, Reino 

Unido*, 2005 

A leucoplasia não deve ser utilizada para 

reconhecer manchas brancas de risco 

questionável, tendo excluído (outras) doenças 

conhecidas ou desordens que não apresentam 

risco aumentado para desenvolvimento de 

cancro. 

Glasgow, Reino 

Unido*, 2020 

A leucoplasia é uma placa 

predominantemente branca de risco 

questionável, tendo excluído (outras) 

doenças conhecidas que não apresentam 

risco aumentado para desenvolvimento 

de cancro. 
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Por esta razão, os dados devem ser interpretados com 

cautela, uma vez que podem diferir da taxa real de 

prevalência na população geral [13]. 

 
Contudo, a LO está associada a diversos fatores de risco, 

semelhantes àqueles observados no cancro oral, como 

hábitos tabágicos (cigarros normais ou sem fumo), 

consumo excessivo de álcool, mascar bétel (especialmente 

em países do Sudoeste Asiático) e, em lesões que envolvem 

o lábio, exposição à luz ultravioleta (UV) [5, 10, 12, 14-16]. 

O consumo de álcool é um fator de risco independente [5]. 

Foi já estabelecido que estes fatores podem desempenhar 

um papel etiológico no desenvolvimento da LO em mais de 

75% dos indivíduos afetados [14]. As leucoplasias sem 

causa conhecida são chamadas de “leucoplasias 

idiopáticas” [1]. Podem ser considerados fatores de risco os 

imunossupressores (p. ex. HIV/SIDA, pós-transplante de 

órgãos), o histórico familiar ou pessoal de cancro (60-70%) 

e síndromes específicas (p. ex. disqueratose congénita, 

anemia de Fanconi) [5, 17, 18]. Considera-se que um 

indivíduo tem bases genéticas para desenvolvimento 

subjacentes quando a leucoplasia surge num paciente sem 

fatores predisponentes [5, 6, 8, 14]. O papel do papiloma 

vírus humano (HPV) no desenvolvimento de LO foi avaliado 

em vários estudos, tendo sido identificada uma possível 

correlação [5, 10, 19]. Contudo, o papel etiológico do HPV 

na leucoplasia oral e no carcinoma de células escamosas é 

ainda controverso [15, 20]. 

7.3. Manifestações Clínicas 
 

Clinicamente, a leucoplasia tem um leque de possíveis 

manifestações variáveis na aparência (branca, vermelha, 

branco e vermelho misto, placa granular/atrófica), textura 

(lisa, ondulada, granular, verrucosa, macia, firme ou dura), 

tamanho e forma [1, 7]. 

 
A extensão clínica da leucoplasia oral pode variar em 

tamanho, desde uma lesão relativamente pequena e bem 

circunscrita até uma lesão extensa, envolvendo uma 

grande área da mucosa oral [5]. 

 
Pode ser clinicamente subclassificada em dois tipos: 

homogénea e não-homogénea (Figuras 7.1 e 7.2). 

 

 

 
Figura 7.1. Leucoplasia homogénea presente no bordo lateral direito da língua. 

 

 
Figura 7.2. Leucoplasia não-homogénea presente no bordo lateral direito e 

na parede ventral da língua. 

 

Esta distinção é puramente clínica, baseada em diferentes 

manifestações como superfície, cor e textura [1, 21, 22]: 

leucoplasia homogénea e leucoplasia não-homogénea 

(Tabela 7.2). 

 

Leucoplasia Oral 

Leucoplasia homogénea Leucoplasia não-homogénea 

• Placa/mancha branca plana e 

fina, uniforme, com margens 

bem definidas, superfície lisa 

associada a fissuras rasas. 

• Não pode ser removida através 
de raspagem. 

• Pontilhada: Coloração 

simultaneamente branca e 

vermelha 

• Nodular: Pequenos 

crescimentos polipoides e 

excrescências arredondadas 

• Verrucosa ou exofítica: 

superfície de aparência 

enrugada. 

• Não pode ser removida através de 
raspagem. 

Tabela 7.2. classificação da leucoplasia oral baseada nas diferentes 

características clínicas 



7. Leucoplasia Oral 

Alterações Orais Potencialmente Malignas: Formação de Profissionais de Saúde 67 

 

 

 
A leucoplasia homogénea é caracterizada por uma 

mancha/placa plana e fina, uniforme, com margens bem 

definidas e superfície lisa associada a fissuras rasas da 

queratina de superfície [1, 5, 7, 10, 12, 17, 23]. Ilustrada em 

mais detalhe na Figura 7.3. 
 

Figura 7.3. Leucoplasia homogénea na mucosa oral direita. 

 

A leucoplasia não-homogénea caracteriza-se por textura 

irregular e pode incluir ulceração superficial focal e 

margens pouco definidas [10, 12, 21, 23]. A leucoplasia 

não-homogénea pode estar associada a diferentes 

manifestações clínicas na sua descrição [1, 5, 7, 10, 22]: 

Ilustrada em mais detalhe nas figuras 7.4 e 7.5. 

 
• Pontilhada: coloração simultaneamente branca e 

vermelha, mantendo predominantemente a cor branca 

(também descrito como eritroleucoplasia) 

• Nodular: Pequenos crescimentos polipoides, 

arredondados, excrescências vermelhas ou brancas 

• Verrucosas ou exofíticas: superfície enrugada ou 

corrugada 

 

 

Figura 7.4. Leucoplasia não-homogénea com componentes verrucosas e 

nodulares presentes na mucosa oral esquerda. 

 

 

Figura 7.5. Leucoplasia não-homogénea afetando largamente o dorso lateral 

da língua com áreas queratóticas proeminentes, não exofítica. 

 

O termo eritroleucoplasia identifica lesões caracterizadas 

por coloração vermelha e branca e não deve ser 

confundida com o eritroplasia, que deve ser utilizado 

apenas para descrever lesões que são uniformemente 

vermelhas [7]. Na classificação proposta em 2007, as 

eritroleucoplasias eram consideradas uma entidade 

individual, mas o consenso a que o grupo de trabalho de 

2020 chegou é que estas lesões devem ser classificadas 

como fazendo parte do grupo da leucoplasia não-

homogénea [1, 22]. 

 
As leucoplasias são normalmente assintomáticas e 

geralmente identificadas durante o exame clínico geral [5]. 

As leucoplasias homogéneas são tipicamente 

assintomáticas [1]. Os sintomas são raros mas, se 

existirem, são normalmente associados com as formas 

não-homogéneas que podem apresentar ulceração 

superficial focal [1, 5]. Nestes casos, os sintomas 

normalmente identificados são desconforto, formigueiro e 

sensibilidade ao toque, para bebidas quentes ou comidas 

picantes [5]. 

 
A leucoplasia verrucosa proliferativa oral (LVP), um 

subtipo de leucoplasia não-homogénea, pode ser 

considerada como uma forma distinta de leucoplasia 

multifocal, caracterizada por um curso clínico progressivo e 

alterações na aparência clínica e características 

histopatológicas [1, 12].  A LVP pode desenvolver-se 

apenas numa área, mas normalmente tem apresentação 

multifocal, afetando a gengiva, a mucosa oral e a língua em 

locais contíguos e não contíguos da cavidade oral [12, 22, 

24].  É mais comum em indivíduos do sexo feminino com 

idade média de 70 anos, não estando normalmente 

associada a hábitos tabágicos [12, 25]. 
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O relatório original de Hansen et al. de 1985 cunhou o 

termo leucoplasia verrucosa proliferativa, acompanhada da 

seguinte definição: “leucoplasias que tendem a espalhar-se 

e tornar-se multifocais. É de crescimento lento, persistente 

e irreversível, e com o tempo as áreas tornam-se exofíticas 

e verrucosas” [15, 26]. 

 
Os termos “leucoplasia verrucosa multifocal” e 

“leucoplasia proliferativa” já foram propostos na 

literatura [27, 28]. A definição mais recente, aprovada 

pelo Collaborating Centre for Oral Cancer da OMS, em 

2020, descreve a LVP como uma “lesão progressiva, 

persistente e irreversível, caracterizada pela presença de 

múltiplas leucoplasias que frequentemente se tornam 

verrucosas” [1]. 

 
Clinicamente, a LVP apresenta-se como uma ou mais 

leucoplasias, surgindo eventualmente em múltiplos locais 

que se espalham gradualmente a partir de um único ponto 

focal ou como resultado de uma fusão de diversos focos 

adjacentes ao longo do tempo [27], A Figura 7.6. Ilustra LVP 

leve na gengiva. O capítulo 12 versa mais detalhadamente a 

Leucoplasia Verrucosa Proliferativa. 
 

Figura 7.6. Leucoplasia Verrucosa Proliferativa leve na gengiva, tendo início no 

incisivo central superior esquerdo estendendo-se até ao primeiro molar superior 

esquerdo. 

 
 

Risco de Evolução para Cancro 

O carcinoma de células escamosas oral é a neoplasia mais 

comum da cavidade oral [29, 30]. Este tipo de cancro 

geralmente afeta homens com mais de 60 anos; no 

entanto, a prevalência aumentou recentemente naqueles 

com menos de 40 anos [30, 31].  Pode apresentar-se como 

uma úlcera que não sara, massa crescente com superfície 

irregular ou como lesões vermelhas ou brancas do epitélio 

oral [29, 30]. 

As leucoplasias são classificadas como alterações orais 

potencialmente malignas que predispõem os indivíduos 

afetados a um risco aumentado de desenvolvimento de 

carcinoma de células escamosas oral [30}. A LO apresenta 

percentagens variáveis de progressão para CCEO, com taxas 

entre os 0% e os 36,4% [16]. A taxa anual de transformação 

varia de 0,3% a 6,9%, conforme relatado por uma revisão 

recente de estudos observacionais [32]. 

 
Os fatores de risco estatisticamente relevantes para o 

desenvolvimento de cancro em pacientes diagnosticados 

com LO são enumerados na Tabela 4 [3, 30, 33, 34].  A 

Figura 7.7 ilustra a leucoplasia no pavimento da boca, 

considerado um local de alto risco dada a acumulação de 

carcinogéneos. 
 

Figura 7.7. Leucoplasia predominantemente homogénea no pavimento da boca. 

 
Leucoplasia oral - Fatores de risco de 

transformação maligna 

Aparência clínica não-homogénea 

Género feminino 

Leucoplasia de longa duração 

Leucoplasia idiopática (não causada por tabagismo/ingestão 

alcoólica/mascar) 

Localização: bordo da língua e/ou pavimento da boca 

Tamanho > 200 mm2 

Presença de displasia epitelial 

Presença de Candida albicans (candidose hiperplástica ou 

leucoplasia por candida) [35] 

Tabela 7.3. Fatores de risco de transformação maligna da leucoplasia 

oral. 
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Leucoplasias com características clínicas, histológicas ou 

moleculares diferentes podem apresentar riscos distintos 

de transformação em CCEO. É difícil fazer a comparação 

dos dados entre os diferentes estudos por causa das 

diferentes localizações e dos diferentes métodos para 

reportar transformação maligna [7]. 

 
Leucoplasias não-homogéneas apresentam um risco 

maior de desenvolvimento de CCEO, quando comparado 

a leucoplasias homogéneas [7, 36]. Uma revisão 

sistemática revelou uma taxa de transformação maligna 

de 1,36% a cada ano [7, 11], enquanto uma outra calculou 

uma taxa de transformação geral de 3% para lesões 

homogéneas e 14,5% para as não-homogéneas [32]. 

Outras reportaram ainda que as leucoplasias não-

homogéneas aportam risco entre 20-25% de progressão 

para cancro, contra 0,6%–5% com lesões homogéneas [8, 

17, 37]. 

 
Estima-se que exista um risco aumentado em sete vezes 

para desenvolvimento de malignidade com leucoplasia não-

homogénea comparativamente com a homogénea. Quando 

as lesões apresentam tamanho superior a 200 mm2, estima-

se que o risco seja cinco vezes superior [4, 38, 39]. 

 
Uma revisão sistemática revelou que o local mais afetado é 

a cavidade oral (18,4% das lesões); no entanto, 

demonstrou uma taxa mais lenta de progressão para 

cancro (3,35%) [7, 32]. Nesta revisão, a língua totaliza 

16,14% de todas as lesões. Contudo, é o local mais comum 

de transformação maligna (24,22%) [7, 32]. 

 
Indivíduos não-fumadores com LO localizada no pavimento 

da boca apresentam um risco 38 vezes superior de 

progressão para cancro, comparativamente a fumadores 

[40]. É importante enfatizar que a LO idiopática, que nunca 

afeta fumadores, pode apresentar um curso clínico mais 

agressivo [1]. As taxas de transformação maligna da 

leucoplasia idiopática reportadas em indivíduos não-

fumadores são mais altas [32]. Paradoxalmente, em 

populações ocidentais, as mulheres idosas com leucoplasia 

idiopática de longa duração, sem fatores de risco 

associados, apresentam um risco aumentado de 

progressão para cancro - provavelmente devido a um risco 

endógeno e não tanto a fatores ambientais. 

 
A vermelhidão numa lesão de LO (não-homogénea) 

indica uma potencial colonização por Candida e um 

risco aumentado de ocorrência de displasia e/ou 

malignidade [5, 41]. 

A incidência de cancro oral na presença de displasia foi 

reportada em 6,6 a 36,4% dos casos [42–44]. Menos de 5% 

da transformação maligna está associada a displasia 

epitelial leve enquanto em casos de displasia moderada a 

grave são reportadas taxas de 3 a 15% e 7 a 50%, 

respetivamente. A displasia epitelial oral é amplamente 

avaliada e identificada em três níveis (leve, moderada e 

grave) de acordo com a presença e gravidade de atipia 

celular e características arquitetónicas [46]. Uma nova 

classificação binária de displasia de alto ou baixo grau tem 

sido desenvolvida para a análise histopatológica da LO. 

Contudo, a validação desta escala continua pendente [47]. 

 
A presença de displasia epitelial pode ser considerada um 

fator de risco para o desenvolvimento de malignização. O 

risco de cancro pode aumentar de acordo com as alterações 

displásicas e assume-se que lesões displásticas mais graves 

têm um maior risco de transformação associado [48]. A 

displasia epitelial oral em não-fumadores mostra um risco 

duas vezes maior de progressão para cancro [40]. 

 
O grau de displasia é aceite como um forte indicador de 

futura transformação maligna da LO e continua a ser a 

melhor ajuda para avaliar o risco de evolução para cancro 

oral [5, 35, 43, 49]. A leucoplasia não-homogénea exibe, 

frequentemente, displasia grade ou carcinoma de células 

escamosas superficialmente invasivo no momento da 

biópsia inicial [31, 50, 52]. O risco de evolução para cancro 

está intimamente relacionado com o tipo de lesão e com o 

grau de displasia [7, 17]. 

 
A LVP está associada a uma taxa de transformação 

maligna mais alta comparativamente a outras OPMDs 

[17, 30, 52, 53]. Uma revisão sistemática recente estimou 

que a taxa de risco será de 49,5% (IC 26,7%-72,4%) [53]. 

Múltiplos carcinomas primários de locais gengivais 

também foram documentados numa série de casos de 

pacientes com diagnóstico de LVP. 

7.4. Diagnóstico de Leucoplasia 
 

É obrigatório um exame intraoral sistemático, com 

palpação dos nódulos linfáticos cervicais [5].  Conforme 

descrito acima, o termo leucoplasia é um diagnóstico 

clínico estabelecido após exclusão de outras lesões brancas 

ou brancas/vermelhas clinicamente identificáveis [15, 61]. 
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Devem ser considerados os seguintes critérios ao 

realizar um diagnóstico clínico de leucoplasia oral [1]: 

• Mancha/placa branca que não pode ser removida 

• Não desaparece ao retrair o tecido 

• A leucoplasia homogénea apresenta geralmente 

bordos bem demarcados 

• A leucoplasia não-homogénea apresenta 

frequentemente componentes vermelhas ou nodulares e 

bordos mais difusos 

• Não existe qualquer evidência de irritação traumática 
crónica relacionada 

• Não é reversível após remoção das causas 

traumáticas aparentes 

• Exclusão de outras lesões de cor branca/vermelha 

 
Carrard and van der Waal propuseram recentemente uma 

lista de parâmetros que podem ser relevantes no 

estabelecido de um diagnóstico clínico de leucoplasia oral. 

Identificam-se alguns na Tabela 7.4 [9]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 7.4. Listagem de algumas características, modificadas de 

Carrard e van der Waal, que podem ser úteis no diagnóstico clínico e na 

avaliação da leucoplasia. 

A leucoplasia é um termo clínico usado para descrever 

uma correlação clinico-patológica necessária para 

estabelecer um diagnóstico e prognóstico definitivo [6]. 

A LO é considerada um diagnóstico clínico provisório 

que pode ser feito após a exclusão de outras lesões [1]. 

As características histopatológicas da LO não são 

patognomónicas e são inespecíficas. O diagnóstico e 

prognóstico de LO e LVP são baseados numa 

combinação de características clínicas e histológicas [1, 

26]. Vários métodos auxiliares que avaliam a 

autofluorescência do tecido foram propostos como 

diagnóstico visual de lesões potencialmente malignas e 

malignas da mucosa oral [59]. A imagiologia de 

fluorescência ótica pode ser um método auxiliar para 

completar o exame em contexto clínico; no entanto, 

estes aparelhos devem ser considerados como 

auxiliares e não como ferramenta de diagnóstico [60]. 

 
O procedimento gold standard para confirmar o 

diagnóstico clínico de leucoplasia oral é realizar uma 

biópsia incisional representativa da mancha branca da 

lesão e enviar o tecido para análise histopatológica [1, 17]. 

É obrigatória a realização de uma biópsia para confirmar 

ou excluir o diagnóstico de LO. A biópsia e a análise 

histopatológica subsequente permitem excluir outras 

patologias que podem apresentar-se como manchas 

brancas e ainda avaliar a presença de colonização de 

Candida dentro do epitélio [5]. Este procedimento é 

também necessário para excluir o diagnóstico de 

carcinoma de células escamosas oral (CCEO) e para avaliar 

a presença e grau de displasia epitelial [5, 6]. Os resultados 

histopatológicos associados à leucoplasia oral podem 

variar desde simples hiperplasia epitelial com 

hiperqueratose ou hiper(orto)queratose, presença ou 

ausência de hiperplasia epitelial e o seu grau [3, 55, 56]. 

 
Apesar de já ter sido proposta uma classificação binária de 

displasia oral (baixo e alto grau), o sistema de três níveis (leve, 

moderada e grave) continua a ser amplamente utilizado na 

prática clínica em todo o mundo [15, 46, 47, 5, 7]. 

 
Para assegurar a uniformidade na classificação e no relato, o 

Collaborating Centre for Oral Cancer da OMS recomenda o 

seguinte relatório patológico como confirmação 

histopatológica do diagnóstico de leucoplasia oral: 

“Queratose sem/com displasia leve/moderada/grave, 

consistente com leucoplasia oral” [1]. Isto minimiza os erros 

de classificação e auxilia na tomada de decisões subsequente 

sobre a gestão e tratamento [15]. 

Característica Papel e relevância durante o 

diagnóstico clínico da 

leucoplasia oral 

Idade A LO raramente ocorre nas 

primeiras duas décadas de vida. 

Historial médico Relevante para o diagnóstico de 

várias doenças semelhantes à 

leucoplasia, como manifestações de 

genodermatose, sífilis e infeção por 

HIV.  

Hábitos tabágicos de 

qualquer tipo 

Mais comum em fumadores 

Sintomas A maioria das LOs são 

assintomáticas, mas pode ocorrer 

prurido ou dor. 

Início da doença As LOs têm um início lento, no 

decorrer de vários meses ou anos. 

Desenvolvimento da doença Apresenta percurso clínico estável. 

Morfologia 

Tamanho O tamanho não é relevante no 

diagnóstico clínico de LO. 

Cor A cor pode variar de branco 

homogéneo para uma apresentação 

branco-avermelhado. 

Textura A textura pode variar entre lisa, 

enrugada e verrucosa.   A ulceração 

pode ser um sinal de malignidade. 

Endurecimento A palpação é uma ferramenta de 

diagnóstico muito importante, sendo 

que o endurecimento pode ser um 

indicador de natureza potencialmente 

maligna. 
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O exame microscópico proporciona também a oportunidade 

de excluir a presença de malignidade enquanto uma pequena 

área de CCEO pode ser clinicamente difícil de identificar, 

especialmente em manchas brancas e vermelhas [1, 15]. 

 
Na LO não homogénea e em lesões de LVP extensas, é 

importante escolher o local (ou locais) correto(s) para 

realização da biópsia incisional de forma a evitar o 

subdiagnóstico. O exame histopatológico pode levar a 

resultados variados dentro do campo de uma mesma 

lesão [15]. 

 
Erros durante a biópsia, geralmente ligados a amostras de 

locais não representativos, podem igualmente contribuir 

para o subdiagnóstico [15].   Este erro comum pode 

subestimar a displasia epitelial ou não estabelecer um 

diagnóstico de carcinoma de células escamosas [15]. 

 
Portanto, em manchas não homogéneas brancas e 

vermelhas, é indicada a realização de múltiplas biópsias 

para obter o mapeamento completo da lesão [1, 5,  

15]. O múltiplo mapeamento periódico através de biópsia 

pode ser indicado em lesões de LVP para detetar 

diferentes graus de displasia ou CCEO [12, 18]. Contudo, 

deve ser notado que biópsias múltiplas e frequentes 

podem alterar o histórico natural da doença e estas 

intervenções podem aumentar significativamente a 

probabilidade de desenvolver malignidade. Na LO e LVP 

não-homogéneas, aproximadamente 10% a 17% podem 

não ser diagnosticadas se for realizada apenas uma 

biópsia [12, 50, 58]. 

7.5. Diagnóstico Diferencial de 
Manchas Brancas 

 
Durante o exame clínico de uma lesão de cor branca, é 

importante avaliar possíveis causas traumáticas locais e, 

se identificadas, a mancha branca deve ser identificada 

como queratose friccional [1]. Esta não é considerada 

uma OPMD e a remoção da potencial fonte de atrito 

deverá eliminar a lesão [1]. 

 
Na tabela seguinte encontra-se uma lista detalhada das 

lesões e distúrbios de cor branca mais relevantes que 

devem ser excluídos antes de ser estabelecido um 

diagnóstico clínico de leucoplasia oral (Tabela 7.5) [1, 9, 15]. 

Diagnóstico 

diferencial com LO 

Descrição 

Nevus branco esponjoso Detetado no início da vida e por 

vezes com histórico familiar com 

localização bilateral, normalmente 

extensa na boca. A mucosa genital 

pode também ser afetada. 

Linha alba De diagnóstico clínico, é quase 

sempre bilateral e ocorre ao longo 

da linha de oclusão. 

Leucoedema  Diagnóstico clínico com aspeto de 

véu, bilateral na mucosa oral, e 

desaparece esticando os tecidos. 

Predileção entre alguns tipos raciais: 

pessoas de meia-idade de pele 

escura. 

Grânulos de Fordyce Manchas/pápulas com 1-2mm de 

diâmetro, distintamente 

demarcadas do normal 

revestimento da mucosa. 

Apresentam-se como 

protuberâncias, de forma circular, 

de cor amarelada/branca. 

Morsicatio buccarum Condição caracterizada por irritação 

crónica ou lesão da mucosa oral, 

comissuras 

ou bochechas, causada por 

mastigação ou mordida habitual e 

repetitiva.  

Observam-se flocos irregulares 

amarelo-esbranquiçados com linhas 

irregulares, frequentemente 

bilaterais. 

Queratose friccional Historial clínico positivo de fricção 

ou outro trauma mecânico. 

Normalmente reversível após 

remoção da causa etiológica. 

Lesões queratóticas Incluem: Queratose do “tabagismo 

reverso”, queratose do rebordo 

alveolar (ARK), queratose friccional, 

queratose associada à sanguinária, 

queratose da bolsa de tabaco e 

queratose de origem desconhecida 

(KUS). A queratose do “tabagismo 

reverso” e a queratose da bolsa de 

tabaco têm potencial maligno. 

Lesão química  Historial de exposição prolongada a 

um agente químico (p. ex. aspirina) 

ou a um agente cáustico (p. ex. 

hipoclorito de sódio). A lesão é 

dolorosa, mas de resolução 

geralmente rápida 

Estomatite nicotínica 

(palato do fumador) 

Palato branco-acinzentado com 

manchas vermelhas relacionadas 

com a inflamação das glândulas 

salivares menores. É geralmente um 

diagnóstico clínico associado a 

histórico tabágico. 

Estomatite urémica Placas brancas, bem demarcadas, 

aderentes de exsudado fibrinoso 

com algumas células epiteliais 

descamadas. O diagnóstico está 

associado ao historial positivo de 

doença renal. 
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Diagnóstico 

diferencial com LO 

Descrição 

Leucoplasia pilosa Queratose com estrias verticais 

causada por infeção oportunista do 

vírus Epstein Barr, que muitas vezes é 

bilateral e mais comum nos bordos 

laterais da língua. Histórico de 

imunossupressão por HIV ou 

fármacos (p. ex. após transplante de 

órgãos/esteroides de longo prazo). 

Sífilis secundária O diagnóstico deve avaliar o historial 

clínico e demonstrar positividade 

serológica para Treponema Pallidum. 

 
A apresentação clínica pode ser 

variada: 

• Múltiplas “manchas mucosas” 

• liquenoides esbranquiçadas e 

alterações semelhantes a 

leucoplasia da mucosa oral 

• e múltiplas lesões vermelhas 

no dorso da língua e no 

palato. 

Papiloma e 

lesões relacionadas com 

o HPV (p. ex. Condiloma 

acuminado, hiperplasia 

epitelial multifocal, 

verruga vulgar) 

O diagnóstico é baseado na 

apresentação clínica das lesões e no 

historial clínico. Geralmente é útil 

realizar uma biópsia juntamente com a 

tipificação do HPV. 

Tabela 7.5. Lista detalhada das principais lesões brancas, condições ou 

doenças que devem ser excluídas antes de estabelecer um diagnóstico 

clínico da leucoplasia oral (modificado por [1, 9]). 

 
 

Um diagnóstico e classificação errados das leucoplasias 

tem dificultado o relato de dados relativamente à 

prevalência e à transformação maligna da LO [1, 62]. A 

classificação errada da “queratose friccional” como 

“leucoplasia” pode gerar confusão e pode originar que 

se subestime a taxa de transformação maligna de LO 

real. 

Diagnóstico 

diferencial com LO 

Descrição 

Quilite actínica A área mais afetada por esta lesão 

branca é o lábio inferior. A 

apresentação clínica comum pode 

variar e podem ocorrer mudanças 

semelhantes à leucoplasia. 

Líquen Plano Oral (LPO) Nas suas apresentações típicas 

podem ver-se pápulas brancas 

juntas a linhas que formam uma 

aparência reticular na superfície da 

mucosa com inflamação. 

Apresentação bilateral frequente. O 

LPO pode também apresentar-se 

como gengivite descamativa. Podem 

verificar-se vários subtipos clínicos 

de líquen plano: 

• Reticular: linhas brancas tipo renda 

• Linear, anelar, papular: várias 

apresentações semelhantes a linhas, 

anéis ou pontos brancos 

• Tipo placa: placas brancas com 

margens estriadas 

• Atrófico e ulcerativo: vermelho 

e visivelmente ulcerado 

• Bulhoso: o LPO vesicular em 

placa pode ser difícil de distinguir da 

leucoplasia oral. 

O LPO está incluído no grupo de 

alterações orais potencialmente 

malignas [1]. 

Lesão liquenoide causada 

por contacto direto 

Causada por contacto direto 

prolongado da mucosa oral com 

amálgama ou outro tipo de 

restauração. A lesão deverá 

desaparecer num período escolhido 

arbitrariamente de 2 a 3 meses após 

a remoção da restauração. 

Candidíase 

pseudomembranosa 

aguda 

Infeção geralmente generalizada da 

mucosa oral e, às vezes, da mucosa 

da orofaringe. A membrana branca 

pode ser raspada, por vezes 

revelando uma pegada 

eritematosa/crua. Está associada a 

causas subjacentes locais (p. ex. 

esteroides em spray inalados) ou 

sistémicas (p. ex. imunodeficiência) 

Candidíase 

hiperplástica crónica 

(leucoplasia por 

Candida) 

Mancha branca ou branca e 

vermelha aderente causada por uma 

infeção fúngica crónica, geralmente 

Candida albicans. Localizado 

principalmente nas áreas das retro-

comissuras, frequentemente 

bilateral.  O tratamento antifúngico 

é utilizado para avaliar a regressão 

das lesões e estabelecer o 

diagnóstico. 
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O termo queratose é frequentemente mal empregue para 

descrever uma lesão branca – existem várias alterações 

orais com “queratose” no nome: 

• Queratose da bolsa de tabaco: Mancha branca 

encontrada na mucosa oral inferior e está relacionada 

com fumadores de cigarros sem fumo, que fica retido por 

um longo período de tempo no mesmo local [63]. A 

descontinuação do hábito normalmente leva à resolução 

da lesão. Contudo, os pacientes que insistem em manter 

esse hábito devem ser incluídos naqueles com 

diagnóstico de leucoplasia oral. Normalmente, é indicada 

a realização de uma biópsia incisional desde o início [1]. 

• Queratose sublingual: Este termo foi utilizado pelo grupo 

de Kramer para descrever uma mancha branca localizada 

no pavimento da boca ou em qualquer superfície inferior 

da língua [64]. Qualquer mancha branca no pavimento da 

boca pode ser clinicamente considerada como leucoplasia 

e garante um acompanhamento cuidadoso [1]. 

• Queratose associada à sanguinária Esta mancha branca 

está relacionada com a utilização de um dentífrico e/ou 

elixir bucal que contém o aditivo herbário “sanguinária” 

(atualmente proibido) [65]. Não é considerada leucoplasia 

porque tem uma causa bem estabelecida e pode resolver-

se com a descontinuação do uso do agente causal [1]. 

• Queratose em fumadores reversos: Esta condição 

está associada ao “tabagismo reverso”, uma prática 

particular na qual a ponta acesa do cigarro ou charuto é 

colocada dentro da boca. É classificada como entidade 

separada e não é considerada leucoplasia [1]. Esta 

condição tem um alto risco de transformação maligna. 

Foi descrita pela primeira vez em 1980 por Gupta et al. 

como placas brancas grossas envolvendo o palato, com 

nódulos na mucosa, excrescências à volta dos orifícios 

das glândulas salivares minor, manchas amarelo-

castanhas, eritema e ulceração. As lesões podem 

apresentar-se como vermelhas, brancas ou uma mistura 

de ambas, para além de manchas de tabaco [66].  Um 

estudo mais recente sobre praticantes do tabagismo 

reverso identificou que 32% dos participantes são 

afetados com manchas brancas e vermelhas no palato 

[67]. 

• Queratose de origem desconhecida (KUS) Este termo 

refere-se não só a um contexto clínico específico, mas 

também a um quadro histológico de hiperqueratose com 

displasia epitelial mínima a inexistente de atipia celular 

[68, 69]. A utilização deste termo não é recomendada [1]. 

7.6. Tratamento 
 

O objetivo principal do tratamento da leucoplasia oral 

deve ser monitorizar e prevenir o aparecimento do 

cancro oral. Numa tentativa partilhada de reduzir as 

hipóteses de desenvolvimento de cancro, vários 

tratamentos e protocolos de controlo foram propostos [3, 

70]. As principais abordagens no tratamento da LO podem 

ser divididas em três grupos: 

• plano terapêutico (tópico ou sistémico) 

• observação clínica (“esperar e ver”); sem 

intervenção, mas assente numa vigilância clínica e 

histológica rigorosa) 

• intervenção cirúrgica: realizada através de diferentes 

técnicas (bisturi, cirurgia a laser (excisão e vaporização, 

criocirurgia)) 

 

Não existe consenso sobre a abordagem mais 

adequada para a LO [71, 72]. 

 

Plano terapêutico 

Nenhum dos planos de tratamento e complementares 

estudados (vitamina A, betacaroteno, bleomicina) se 

mostrou eficaz na prevenção do aparecimento de cancro 

em indivíduos com LO [3]. Vários estudos 

quimiopreventivos também evidenciaram uma considerável 

toxicidade dos fármacos utilizados [73]. O tratamento da 

leucoplasia pode ser eficaz na sua redução ou resolução a 

curto prazo, muito embora seja associado a um risco 

elevado de recidiva [73, 74]. Mesmo utilizados em 

contextos clínicos controlados, os métodos 

quimiopreventivos ainda não demonstraram a sua eficácia 

na prevenção da transformação maligna e subsequente 

recorrência [75]. 

 
Abordagem “Esperar e Ver” 

Outra abordagem pode passar por manter um caso de 

leucoplasia sob rigorosa vigilância clínica e histológica, com 

consultas frequentes (exame) e realização de biópsias com o 

objetivo de detetar transformação maligna o mais 

precocemente possível, proporcionando assim a melhor 

hipótese de diagnóstico possível [70]. 

 

Esta abordagem é baseada no conceito de “campo de 

cancerização”, proposto por Slaughter em 1957. 

Segundo o mesmo, se um carcinogéneo desenvolver 

para alteração pré-maligna ou maligna clinicamente 

detetável numa parte da cavidade oral, existe uma 

taxa de risco igual para incidência noutras partes da 

cavidade oral dado o efeito de campo [76]. A LO pode 

ser considerada um indicador de risco para toda a 

mucosa oral e não apenas para uma área localizada 

específica [21]. 
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Um EAC recente avaliou a eficácia da excisão 

cirúrgica comparada com o tratamento padrão na 

prevenção de evolução para CCEO em 260 indivíduos 

com LO não-displásica. Dois pacientes, um em cada 

braço, desenvolveram CCEO, concluindo os autores 

que o acompanhamento clínico regular poderá ser 

considerado um padrão confiável para pacientes 

com LOs não-displásicas [77]. 

 
Cirurgia 

Existe um único Ensaio Aleatório Controlado (EAC) que 

comparou o efeito da excisão cirúrgica contra nenhum 

tratamento ou efeito placebo [3, 77]. Apesar disso os 

tratamentos cirúrgicos são, para a maioria dos clínicos, o 

tratamento de escolha para a leucoplasia oral [3]. 

A excisão cirúrgica é frequente e algumas evidências 

sugerem que reduz o risco de transformação maligna 

quando comparado com a monitorização ativa [78]. Apenas 

dados de estudos observacionais compararam taxas de 

incidência de cancro em pessoas submetidas ou não a 

tratamento cirúrgico para LOss com diferenças nos critérios 

de diagnóstico e inclusão, intervalos de consultas, 

características dos participantes e técnicas cirúrgicas 

utilizadas. Estes estudos mostraram resultados altamente 

variáveis e conclusões discrepantes [79]. 

 
O estudo longitudinal mais extenso que investigou a 

displasia grave mostrou que a remoção cirúrgica deste tipo 

de displasia reduziu significativamente a progressão para 

cancro [80]. Embora não exista grande controvérsia 

relativamente à necessidade de intervenção em lesões 

displásicas de alto grau,  

a opinião sobre o tratamento de displasia de baixo 

ou médio grau [81] ainda não é consensual. 

 
Algumas áreas displásicas são extensas ou envolvem 

múltiplos locais, ou mesmo toda a mucosa oral. 

Portanto, a excisão seria pouco prática [25, 82]. A 

excisão sem reconstrução pode causar danos, sendo 

essa a razão mais provável pela qual muitos clínicos 

escolhem a observação regular e realização de biópsia - 

e, em alguns casos, a ablação a laser como alternativa à 

excisão [82]. 

 
A ablação a laser vaporiza a área displásica e deixa 

menos cicatrizes do que a excisão, mas não permite a 

recolha de tecido para avaliação histológica [82]. 

 

A intervenção cirúrgica com excisão com bisturi frio e/ou 

laser de CO2  é geralmente realizada em casos de 

leucoplasia não-homogénea ou eritroplasia, associada a 

displasia moderada a grave [3, 83, 84]. 

 

Conclusão 
 

A cirurgia continua a ser a opção de tratamento preferida 

pela maioria; no entanto, e em comparação com o 

acompanhamento clínico regular, a sua eficácia não foi 

avaliada em EACs para prevenção do desenvolvimento de 

cancro [3]. Até à data, apenas um EAC comparou 

tratamentos cirúrgicos com a inexistência de tratamento. 

Dada a ausência de indicadores de EAC robustos, a prática 

clínica mantém-se variável [3, 18, 21, 36, 82]. 
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8.1. Definição 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu 

originalmente a eritroplasia como “qualquer lesão da 

mucosa oral que se apresente como placas aveludadas 

vermelho-vivas e que não podem ser caracterizadas 

clínica ou patologicamente como qualquer outra 

condição reconhecível” [1]. Não existe nenhuma 

definição de eritroplasia oral universalmente aceite; no 

entanto, a maioria das definições modernas são mais ou 

menos abreviadas da definição original da OMS. A 

definição mais usada na literatura descreve a eritroplasia 

oral como uma “mancha vermelho-vivo que não pode 

ser caracterizada clínica ou patologicamente como 

qualquer outra lesão definível” (Pindborg et al., 1977). A 

maioria das definições baseiam-se no princípio de que o 

diagnóstico da eritroplasia é feito por exclusão, 

semelhante a definições utilizadas para descrever a 

leucoplasia oral (LO) [2]. Semelhante ao que acontece 

com a LO, é considerado inadequado definir a condição 

com base neste princípio, já que nenhuma das definições 

acima providencia qualquer comentário na etiologia e 

histopatologia da condição, nem descreve o potencial 

pré-maligno da eritroplasia. 

 
Tem sido utilizada terminologia adicional como 

eritroleucoplasia, leucoeritroplasia e eritroplasia 

pontilhada para descrever a mistura de manchas 

vermelhas e brancas [2]. Alguns autores classificam 

eritroplasia a uma descrição insuficiente, uma vez que 

clinicamente a lesão não se apresente com placas; pelo 

contrário, apresenta-se como depressão da mucosa 

circundante, quando comparada com a leucoplasia. O 

termo “leucoplasia erosiva” também tem sido empregue 

[2]. Reichart e Philipsen descreveram pela primeira vez, 

em 2005, a “verdadeira” eritroplasia como uma lesão 

homogénea, adicionando um outro termo possível à 

crescente lista de descritivos, mesmo sem haver um 

consenso global quanto à terminologia correta [2]. 

 
Existe extensa deliberação na literatura sobre a adequação 

das definições e terminologia existentes à volta da 

eritroplasia. Contudo, vale a pena ressalvar que a definição 

mais utilizada é a de Pindborg et al, sendo também este o 

termo mais amplamente utilizado e aceite [4]. 

 
A primeira descrição de eritroplasia não está bem 

documentada. A correlação entre eritroplasia e 

desenvolvimento de cancro oral não foi documentada 

até à década de 1960 [3, 4]. 

8.2. Etiopatogenia 
 

Vários estudos mencionaram muitos dos principais 

fatores etiológicos no cancro oral como contributivos 

ou etiológicos no desenvolvimento da eritroplasia. Tem 

sido observado que estes contribuem para a 

transformação maligna da eritroplasia; contudo, o seu 

papel na etiopatogenia da eritroplasia é parcamente 

compreendido. Estes fatores são principalmente 

mascar bétel e tabaco, outros hábitos tabágicos e 

consumo de álcool [2]. Outros possíveis fatores 

etiológicos implicados incluem o IMC e o estado 

nutricional [2, 3, 5]. 

 
O papilomavírus humano (HPV) também foi indicado como 

um possível fator causador ou cofator etiológico. No entanto, 

há fraca investigação nesta área e as associações são 

baseadas em estudos observacionais transversais [6, 7]. 

 
Também as infeções sobrepostas de candida foram já 

observadas na eritroplasia e o papel desta infeção foi 

investigado. Verifica-se escassez de pesquisa que 

permita comentar o papel que a candida e outros 

microrganismos desempenham no desenvolvimento da 

eritroplasia [2, 8]. 

 
A análise histopatológica revela displasia (variando de leve 

a severa), carcinoma in situ ou carcinoma das células 

escamosas em 60 a 90% dos casos. Estas descrições 

microscópicas poderiam explicar a cor vermelho-vivo das 

lesões. Verificar-se-á falta de queratina superficial, que 

normalmente seria dispersa e reduziria a intensidade da 

cor vermelha [2]. 

 
Deverá observar-se também uma redução na 

profundidade da camada epitelial; portanto, a 

vascularização presente no tecido conjuntivo é mais 

visível à superfície. Finalmente, o número de estruturas 

vasculares parece aumentar como resposta à 

inflamação (Sapp e Wysocki, 2004). 

 
Marcadores moleculares, como o p53, poderão ser 

indicadores de transformação maligna [2]. A análise 

imunohistoquímica foi levada a cabo num estudo no âmbito 

da investigação do papel do HPV na eritroplasia [6]. 
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8.3. Epidemiologia 
 

Carecem estudos epidemiológicos em larga escala que 

investiguem a prevalência da eritroplasia oral [2]. As taxas 

de prevalência variam de aproximadamente 0,02% a 2%. 

Um estudo em larga escala (500) levado a cabo em 

pacientes internados num hospital da Índia mostrou uma 

prevalência de 0,6% [9]. A prevalência num estudo de escala 

semelhante (559) realizado na Arábia Saudita foi de 0,7% 

[10]. Um estudo irlandês que contou com a participação de 

210 residentes num centro de reabilitação mostrou taxas 

tão altas que atingiram os 1,9% [11]. As amostras baseadas 

na população obtiveram taxas consideravelmente mais 

baixas. Os estudos que incluíram amostras maiores e com 

uma distribuição equitativa por género realizados no Brasil 

e na Índia revelaram uma taxa de prevalência de 0,3% e 

0,24%, respetivamente [12]. 

 
Em estudos epidemiológicos de larga escala conduzidos 

entre 1971 e 2000, foram encontradas taxas de incidência 

muito mais baixas, sendo que alguns desses estudos 

contaram com amostras de mais de 60 000 participantes. As 

incidências variaram de 0,02% a 0,2% [13–15]. Uma revisão 

sistemática de 2018 definiu a prevalência global nos 0,17%, 

consideravelmente mais baixa do que noutras OPMDs [16]. 

 
É amplamente aceite que a prevalência da eritroplasia é 

menor quando comparada com outras OPMDs e com a 

leucoplasia oral [2]. 

 
Parece não haver predileção de género, apesar de 

estudos anteriores relatarem maior incidência em 

indivíduos do sexo masculino [2]. 

 
A eritroplasia parece ocorrer principalmente em indivíduos 

de meia-idade ou idosos [2]. Uma revisão sistemática 

recente, que avaliou a leucoplasia oral e a eritroplasia em 

pacientes com menos idade mostrou que, embora não haja 

estudos suficientes para corroborar, a frequência de 

leucoplasia oral é menor em pacientes mais novos 

(pacientes com menos de 40 anos) [17]. 

 
Não existe uma distribuição geográfica conhecida da 

eritroplasia. No entanto, a prevalência é visivelmente maior 

em populações com hábitos tabágicos pré-existentes e de 

mascar bétel [2]. 

8.4. Manifestações Clínicas 
 

A eritroplasia apresenta-se como uma mácula ou mancha 

vermelho-vivo com uma textura suave e aveludada. 

Tipicamente é macia à palpação, com endurecimento 

observado apenas em casos de malignidade. As lesões 

apresentam geralmente contornos irregulares, mas bem 

definidos. A superfície pode, ocasionalmente, apresentar-

se como granular [18]. 

 
É normalmente assintomática. Os pacientes podem relatar 

dor inespecífica ou sensação de ardor na área. Foi também 

reportado sabor a metal. 

 
Na eritroleucoplasia, as áreas vermelhas mostram atrofia 

ou enfraquecimento do epitélio e, ao contrário da 

eritroplasia ou a leucoplasia, podem apresentar margens 

irregulares. A eritroleucoplasia é normalmente 

sintomática [18]. 

 
O pavimento da boca (mucosa por baixo da língua), face 

ventral da língua, palato mole, pilares amigdalinos e a 

mucosa oral são os locais mais afetados. As áreas 

relatadas como as mais afetadas variam de estudo para 

estudo, com a língua raramente sendo indicada. As 

lesões são normalmente pequenas (menos de 1,5cm), 

apesar de já terem sido relatadas lesões maiores (>4cm). 

A eritroplasia raramente afeta múltiplos locais. 

 
Nos casos de transformação maligna, os pacientes 

podem apresentar sinais e sintomas de carcinoma do 

células escamosas oral (CCEO). 

 
Não existe uma classificação amplamente aceite de 

eritroplasia. 



8. Eritroplasia Oral 

80 Alterações Orais Potencialmente Malignas: Formação de Profissionais de Saúde 

 

 

 
 

 

 
 

 
Figura 8.1. Eritroplasia disseminada afetando homogeneamente o bordo 

lateral esquerdo da língua e eritroplasia homogénea afetando 

homogeneamente a mucosa oral posterior direita. 

 

8.5. Diagnóstico Diferencial 
 

A lista de diferenciais inclui as lesões da mucosa oral 

com apresentação eritematosa. A candidíase 

eritematosa e o líquen plano atrófico são 

frequentemente indicados. A candidíase eritematosa e 

a estomatite protética podem ser distinguidas da 

eritroplasia, uma vez que as áreas eritematosas são 

normalmente resolvidas com instruções de higiene 

oral e tratamento com antifúngicos, tanto sistémicos 

como tópicos. Pode apresentar-se de forma 

assintomática, com áreas eritematosas centrais 

localizadas na superfície do dorso da língua, com lesão 

refletiva que afeta o palato [2]. Outras infeções 

microbianas podem ter manifestações orais, como 

manchas vermelhas que afetam a mucosa oral, 

incluindo a histoplasmose e a tuberculose [2, 3]. 

 
 
 

O líquen plano atrófico tende a apresentar-se 

sintomaticamente com características do LPO, como as 

estrias brancas afetando outras áreas da mucosa oral. As 

manifestações orais do lúpus eritematoso sistémico (LES) 

são frequentes e podem incluir eritema inespecífico [2, 3, 

5]. 

 
As lesões eritematosas que afetam a mucosa oral 

também podem aparecer após trauma ou irritação local 

(p. ex., queimaduras). Contudo, estas áreas tendem a ser 

dolorosas e normalmente são resolvidas nas semanas 

após a remoção do(s) estímulo(s) nocivo(s). O sarcoma 

oral de Kaposi pode também surgir, acompanhado de 

manchas eritematosas na mucosa oral. Contudo, este 

sarcoma pode não ter pigmentação ou manifestar-se 

como uma mácula vermelha/violácea, em contraste com 

uma lesão lisa ou mais funda [19]. As várias doenças 

imuno-bolhosas orais como o pênfigo e o penfigoide, 

após rutura vesicular, resultam em áreas eritematosas 

que afetam a mucosa oral. 

Contudo, estas doenças podem ser distinguidas da 

eritroplasia com base no histórico e outros testes 

específicos, incluindo estudos de imunofluorescência [2]. As 

malformações arteriovenosas como capilares dilatados e 

hemangioma podem manifestar-se em conjunto com áreas 

eritematosas. Finalmente, e talvez o mais importante - o 

carcinoma de células escamosas precoce deve ser incluído 

na lista de diferenciais. 

 

8.6. Diagnóstico 
 

Uma lesão solitária com bordos bem demarcados auxilia 

a distinguir clinicamente a leucoplasia de outras lesões. 

Estas podem ser acidentalmente descobertas por 

médicos dentistas que devem solicitar, posteriormente, 

o encaminhamento do paciente. A biópsia urgente é 

essencial para excluir alterações neoplásicas. As 

características histopatológicas que podem ser 

encontradas foram acima descritas, como o epitélio fino 

e atrófico, a ausência de queratina e hiperplasia. A 

principal técnica de coloração utilizada pelos 

histopatologistas no diagnóstico da eritroplasia é a 

hematoxilina e a eosina [2]. 

 
A taxa de transformação maligna varia entre os 14% e os 

50%. Muitas lesões vermelhas podem apresentar carcinoma 

in situ ou doença invasiva no momento do diagnóstico. A 

presença de displasia moderada a grave representa um 

risco consideravelmente alto de transformação maligna [2, 

3, 5, 20]. 
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Uma revisão sistemática recente calculou o risco de 

transformação maligna em 33,1% e uma taxa anual de 

transformação maligna de 2,7%. Contudo, verificou-se um 

alto grau de heterogeneidade entre os estudos visados [21]. 

 
A taxa de transformação maligna é visivelmente mais alta 

em grupos com outros fatores de risco associados de 

cancro oral, tais como mascar bétel, hábitos tabágicos, 

consumo de álcool e défice nutricional. De momento, não 

existe qualquer ferramenta de diagnóstico fiável para 

identificar quais lesões irão apresentar transformação 

maligna. Os locais que hipoteticamente apresentam uma 

maior taxa de transformação maligna são o pavimento da 

boca e as zonas do ventre da língua. Permanece 

desconhecido o mecanismo que causa exatamente a 

transformação maligna [2]. A citometria de fluxo da 

ploidia do ADN, combinada com grau de displasia, já 

demonstrou ter o maior valor preditivo em relação à 

transformação maligna e às OPMDs [22]. 

 
Padrões destrutivos e anormais de IPCL (do inglês 

intraepithelial papillary capillary loop) em Narrow Band 

Images (NBI) têm sido identificados como indicadores de 

displasia de alto grau, carcinoma in situ e carcinoma 

invasivo na eritroplasia. A NBI não é procedimento de 

rotina e a aplicação desta técnica ótica permanece ainda 

desconhecida [23]. 

 
Técnicas óticas recentes que utilizam imagiologia à base 

da luz, como o tecido autofluorescente e a 

quimioluminescência, têm vindo a ser desenvolvidas para 

facilitar a deteção precoce de alterações na mucosa que 

podem ser indicadores da presença de cancro oral. Outros 

auxiliares de diagnóstico incluem a citologia esfoliativa 

oral (biópsia com escova) e o uso de agentes de 

contraste/coloração vital. No entanto, a sua eficácia, 

quando utilizadas somente para diferenciar entre lesões 

benignas, potencialmente malignas ou malignas ainda 

tem de ser provada. O exame oral convencional com 

biópsia permanece como gold standard [24]. 

8.7. Tratamento 
 

Tendo em conta o alto risco de transformação maligna, o 

tratamento precoce é crucial. A excisão cirúrgica é o 

tratamento de escolha. Há falta de estudos sobre o 

acompanhamento após a excisão cirúrgica e os resultados 

do tratamento. Não existem diretrizes sobre a margem 

exata a ser excisada. Geralmente é ditada pelo grau 

de atipia celular identificado. A excisão a laser de 

dióxido de carbono tem sido usada recentemente 

como alternativa à excisão com bisturi. Isto tem sido 

associado a uma cicatrização mais favorável da área e 

conforto no pós-operatório. A taxa de recorrência após 

a excisão é desconhecida. Contudo, o tamanho da lesão 

excisada tem sido um fator preditivo significativo [25]. 

Outras terapias, incluindo a vitamina A, retinoides, 

bleomicina e uma combinação de chá verde e chá preto 

não apresentaram ainda resultados suficientemente 

favoráveis para que a sua utilização seja defendida. 

Deve ser recomendado o abandono de hábitos 

recreativos associados a um risco aumentado de 

transformação maligna [2]. 

 
Não existe ainda um intervalo de acompanhamento 

recomendado para a eritroplasia. Um aumento no 

tamanho, hábitos recreativos de alto risco (tabaco/álcool), 

locais com risco aumentado (pavimento da boca e ventre 

da língua), alterações na aparência clínica e o 

desenvolvimento de sintomas poderão ditar a repetição da 

biópsia de uma lesão. Uma fotografia clínica tirada nas 

consultas subsequentes é útil para avaliar objetivamente 

quaisquer alterações na aparência da lesão [2]. 

 
Conclusão 

 
A definição de eritroplasia mais amplamente aceite é 

“qualquer lesão da mucosa oral que se apresenta com 

placas aveludadas vermelho-vivas que não podem ser 

caracterizadas clínica ou patologicamente como qualquer 

outra lesão identificável”. Hábitos tabágicos ou de consumo 

de álcool, mascar bétel e mutações genéticas podem 

desempenhar um papel na etiologia. 

A eritroplasia é a OPMD com a menor taxa de prevalência e a 

maior taxa de transformação maligna.  Considerando a alta 

taxa de transformação maligna, a biópsia incisional é 

indicada para identificar alterações neoplásicas precoces. O 

tratamento de escolha para lesões de alto risco (displasia 

grave e carcinoma in situ) é a excisão cirúrgica. O 

acompanhamento regular é necessário e o limite para 

repetição da biópsia é baixo. 

 
Apesar de apresentar a maior taxa de transformação 

maligna entre as OPMDs, a eritroplasia continua a ser a 

menos compreendida. A escassez de investigação levanta 

muitas questões sobre etiologia, prevalência, diagnóstico e 

tratamento da eritroplasia. 
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9.1. Definição 
 

A Doença do Enxerto contra o Hospedeiro (DEcH) é uma 

condição imunológica que se desenvolve após o 

transplante alogénico de células estaminais 

hematopoiéticas (TACEH) [1, 2]. É uma das principais 

causas de morbilidade e mortalidade não-reincidentes 

neste grupo de pacientes [3, 4]. Tanto a incidência como a 

prevalência da DEcH têm vindo a aumentar devido à 

extensão das indicações clínicas para tratamento por 

TACEH e à sua taxa de sobrevivência prolongada, bem 

como o seu acompanhamento [2]. A DEcH é um indicador 

do sucesso do tratamento já que, devido ao efeito Enxerto 

vs. Tumor (EvT), existe menor risco de recidiva de 

malignidade [5-8]. Portanto, existe um equilíbrio entre EvT 

e a DEcH crónica para resultados ótimos de transplante [7, 

8]. O objetivo deste capítulo é apresentar aos leitores a 

informação sobre a epidemiologia, características clínicas, 

diagnóstico e tratamento da Doença do Enxerto contra o 

Hospedeiro. 

9.2. Epidemiologia 
 

A DEcH desenvolve-se em 40% a 60% dos pacientes 

submetidos a transplante alogénico de células estaminais 

hematopoiéticas [1, 2].  A incidência é maior em pacientes 

em idade pediátrica.  É uma das maiores causas de 

morbilidade e é fatal em aproximadamente 15% dos 

pacientes [3]. Tanto a DEcH aguda (DEcHa) como a crónica 

(DEcHc) podem ter manifestações orais. A incidência da 

DEcH crónica varia entre os 25% e os 80% [5]. 

 
As alterações orais são raras nos casos de DEcH aguda e, 

portanto, a incidência é desconhecida.  A cavidade oral é 

afetada em mais de 70% dos casos de DEcH crónica [9, 10]. 

9.3. Manifestações Clínicas 
 

A DEcH é uma doença multissistémica, podendo ser 

aguda ou crónica. Requer tratamento multidisciplinar [5]. 

Os sistemas de classificação precoce de DEcH sustentam 

que o seu tipo depende do tempo que leva a apresentar 

sintomas. No caso da DEcH aguda, estes desenvolvem-se 

nos primeiros 100 dias após o TACEH. Os critérios de 

consenso estabelecidos pelo National Institute of Health 

(NIH) em 2005 sugerem que o diagnóstico da DEcH na 

sua forma aguda ou crónica deve basear-se em 

resultados clínicos e características patológicas [11, 12]. 

A DEcH aguda pode ser classificada como clássica (ocorre 

nos primeiros 100 dias após o TACEH) ou tardia, 

recorrente ou persistente (se ocorrer após esse período), 

podendo ser observada em pacientes com 

condicionamento não-mieloablativo [5, 13]. 

Da mesma forma, a DEcH crónica também pode manifestar-se 

como DEcH crónica clássica (sem overlap, mas com algumas 

características de DEcH aguda) ou síndrome de overlap (com 

apresentação simultânea de características da DEcH aguda e 

crónica em, por exemplo, pacientes que recebem infusões de 

linfócitos do dador) [5, 12]. 

 
A DEcH aguda afeta primariamente a pele, o fígado e o 

trato gastrointestinal. O primeiro sinal visível da doença 

são, por norma, as lesões cutâneas [14]. A mucosa oral 

raramente é afetada nos casos de DEcH aguda e as lesões 

são inespecíficas [15]. As lesões podem ainda ser visíveis 

na mucosa oral ou nos lábios, manifestando-se como 

gengivite, mucosite, eritema ou ulceração [12]. No caso 

de síndrome de overlap, as alterações orais podem ter 

uma aparência semelhante à do líquen plano oral ou 

alterações hiperqueratóticas. 

 
A gravidade da DEcH aguda é classificada de I a IV, 

dependendo da combinação do grau de envolvimento da 

pele, fígado e trato gastrointestinal. O Grau I de DEcH 

aguda apresenta o melhor prognóstico de sobrevivência 

[16, 17]. 

 
A DEcH crónica pode manifestar-se como um de três 

modelos: 1) início num paciente que não apresentava lesões 

prévias associadas à DEcH aguda; 2) início quiescente após 

desaparecimento completo das lesões de DEcH aguda e 3) 

início progressivo quando a DEcH crónica é imediatamente 

seguida de DEcH aguda [18, 19]. Esta doença pode afetar 

um ou múltiplos órgãos. 

Os locais mais afetados são a pele, olhos, cavidade oral, 

trato gastrointestinal, fígado e pulmões [5]. 

 
Na cavidade oral, a DEcH crónica pode ser classificada 

como DEcH crónica da mucosa oral, doença da glândula 

salivar e doença esclerótica [2, 10, 20]. 

 
A doença da mucosa oral apresenta-se como estrias 

brancas, eritema e úlceras, afetando frequentemente a 

mucosa oral e a face da língua (Figura 9.1). As lesões são 

dolorosas e dificultam a ingestão de comida e bebida. Na 

gengiva, as lesões manifestam-se na forma de eritema e 

descamação, com ou sem a presença de estrias brancas 

(Figura 9.2). As lesões gengivais também são dolorosas e 

podem impedir uma correta higiene oral [10, 20]. 
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Figura 9.1. Lesão ulcerativa na mucosa oral em paciente com DEcH crónica. 

 

A DEcH crónica das glândulas salivares pode afetar tanto as 

glândulas major como minor. Mucocelos múltiplos, 

normalmente de tamanho pequeno, em grupos e não 

provocados por trauma localizam-se tipicamente no palato 

mole, embora possam ser afetadas outras partes da mucosa 

oral. A rutura dos mucocelos pode originar lesões, que 

podem ser sensíveis. A DEcH crónica nas glândulas salivares 

major leva a alterações qualitativas e quantitativas da saliva, 

resultando normalmente em hipossalivação acentuada [10, 

21]. Pode ocorrer edema da glândula salivar e dor [15]. 

 
A forma esclerótica da DEcH afeta a pele da zona facial e a 

cavidade oral. Pode manifestar-se como dificuldade em abrir 

a boca, perda de elasticidade nos lábios e movimentos da 

língua restringidos. 

Figura 9.2. Envolvimento gengival com apresentação de eritema e estrias em 

paciente com DEcH crónica. 

 

A fibrose grave pode resultar em partes vestibulares rasas 

e defeitos periodontais altamente deteriorantes da função 

oral. A higiene oral e os procedimentos odontológicos 

podem ser severamente comprometidos [2, 10, 20]. 

 
A avaliação da DEcH oral crónica é importante tanto para 

a prática como para a investigação clínica. Em 2005, a Task 

Force do National Institute of Health (NIH) especializada 

em DEcH crónica propôs um sistema de pontuação [21] 

que foi revisto em 2014 [22]. Esta escala inclui três tipos 

de manifestações orais (eritema, liquenoide e ulceração) 

que podem ser classificados em três níveis de atividade 

(leve, moderado e grave) (Tabela 9.1). 

 

Eritema Nenhum 0 Eritema leve ou 

moderado (<25%) 

1 Eritema moderado 

(≥25%) ou grave 

(≤25%) 

2 Eritema grave (≥25%) 3 

Liquenoide Nenhum 0 Alterações semelhantes a 

líquen (<25%) 

1 Alterações semelhantes a 

líquen (25-50%) 

2 Alterações semelhantes a 

líquen (>50%) 
3 

Ulceração Nenhum 0 
  

Úlceras envolventes 

(≤20%) 

3 Ulcerações severas 

(>20%) 
6 

        

Pontuação total para todas as alterações da mucosa  

Tabela 9.1. Pontuação das lesões de DEcH crónica oral (adaptado de Lee et al, 2015 [22]). 
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9.4. Diagnóstico 
 

O diagnóstico da DEcH aguda é estabelecido com base no 

historial e examinação clínicos da pele, fígado e trato 

gastrointestinal nos primeiros 100 dias após o TACEH e 

após ser concluído que não corresponde aos critérios de 

diagnóstico da DEcH crónica. Baseia-se na exclusão de 

outras condições e na coexistência de DEcH aguda noutros 

órgãos (pele, fígado, intestinos) [15]. Estes pacientes são 

diagnosticados com DEcH aguda clássica. Alguns pacientes 

podem desenvolver sinais de DEcH aguda depois dos 100 

dias após o TACEH, se, apresentar sinais diagnósticos de 

DEcH crónica. Estes são diagnosticados com DEcH aguda 

persistente, recorrente ou tardia. 

 
Pacientes com pelo menos um sinal distintivo de DEcH 

crónica sem sinais da forma aguda são diagnosticados com 

DEcH clássica. Pacientes com sinais tanto de DEcH na forma 

aguda e crónica são diagnosticados com síndrome de 

overlap [23]. A distinção diagnóstica entre a forma aguda e 

crónica é apresentada na Tabela 9.2. 

 
Se as lesões de DEcH crónica tiverem apresentação 

liquenoide típica, o diagnóstico é estabelecido 

clinicamente. Nos casos em que haja apresentação de 

eritema, ulceração ou uma placa branca, com ausência das 

estrias brancas típicas, é necessário realizar uma biópsia 

para estabelecer o diagnóstico [11, 22] e para excluir 

outras condições. O diagnóstico diferencial da DEcH oral 

pode incluir infeções virais e fúngicas (geralmente vírus 

herpes simplex (HSV), candidose), eritema multiforme 

[10], líquen plano, reações liquenoides e lúpus discoide. 

Os resultados histopatológicos da DEcH crónica da mucosa 

oral incluem inflamação da interface liquenoide, exocitose 

de leucócitos e apoptose de queratinócitos. 

Os resultados histopatológicos da DEcH crónica da 

glândula salivar demonstram infiltração linfocítica 

periductal intralobular (frequentemente acompanhada 

de fibrose) e exocitose de linfócitos nos ductos 

intralobulares e ácinos [24]. 

9.5. Tratamento 
 

O objetivo do tratamento da DEcH oral é aliviar os 

sintomas para permitir a função oral ininterrupta.  O 

tratamento tópico é o mesmo tanto para a DEcH crónica 

como aguda. Nos casos de DEcH crónica na cavidade 

oral, a terapia tópica é o tratamento de primeira linha; 

pode ser complementada com terapia sistémica. 

O tratamento preferido na terapia sistémica inclui 

corticosteroides, com ou sem uso de ciclosporina [25]. 

Novas opções de tratamento incluem ibrutinib, ruxolitinib, 

imatinib, rituximab e sirolímus [15, 26]. 

9.6. DEcH Crónica da Mucosa 
 

O tratamento de primeira linha inclui corticosteroides 

tópicos e inibidores de calcineurina, como o tacrolimus. Os 

corticosteroides tópicos de potência variável podem ser 

aplicados como soluções, géis, cremes ou pomadas várias 

vezes ao dia. As injeções intralesionais de corticosteroides 

(p. ex. acetonido de triancinolona) para ulceração 

localizada são úteis em lesões persistentes e resistentes ao 

tratamento. O tacrolimus tópico pode ser utilizado como 

terapia complementar. A pomada de tacrolimus 

(disponível a 0,03% e 0,1%) é recomendada para lesões 

labiais. A solução de tacrolimus é a escolha mais adequada 

para a zona intraoral [5]. 

 
 

  
 

  
 

  
 

    
 

    

Tabela 9.2. DEcH aguda e crónica [15]. 

DEcH Aguda 

 

Crónica 

 

• Erupção cutânea 

• Náuseas e vómitos 

• Perda de apetite 

• Diarreia 

• Hepatite colestática 

 

• Características tipicamente liquenoides 

• Eritema 

• Ulceração 

• Leucoplasia 

• Boca seca 

• Limitação de movimentação mandibular 

 

Clássica: 

Ocorre nos primeiros 100 dias 

Persistente/Recorrente/Tardia: 

Após os 100 dias 

Clássica: 

Pelo menos uma manifestação 

diagnóstica/distintiva, sem 

restrição de tempo 

Síndrome de Overlap: 

Características da forma aguda e 

crónica, sem restrição de tempo 
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A dor oral pode ser controlada com agentes anestésicos 

locais como lidocaína viscosa ou analgésicos sistémicos, 

como os opioides [27]. Manter uma higiene oral adequada é 

difícil. Deve ser recomendada a utilização de pastas 

dentífricas com pH neutro e evitar as que tenham sabor 

mentolado, uma vez que pode agravar a irritação. 

Recomenda-se o uso de escovas de dentes ultra suaves nos 

casos de alterações orais dolorosas [15]. 

 
Dados limitados na literatura mostraram que 

laserterapia de baixa potência, terapia a laser de CO2 e 

fototerapia com PUVA ou UVB intraoral são eficazes no 

tratamento da dor associada a lesões de DEcH crónica oral. 

[5, 15, 28]. É necessário haver mais estudos para determinar 

a eficácia destes tratamentos. 

9.7. DEcH crónica das glândulas salivares 
 

O tratamento é direcionado para a estimulação 

mecânica e gustativa das glândulas salivares e a 

utilização de lubrificantes como um substituto de 

saliva. O tratamento sistémico com agonistas 

colinérgicos pode ser útil (p. ex. pilocarpina 5-10mg 

3/4 vezes ao dia; ou cevimelina 15-30mg 2/3 vezes ao 

dia) [29]. A aplicação de fluoreto tópico deve ser 

recomendada para prevenir a desmineralização dos 

dentes.   Os pacientes deverão ser informados sobre a 

importância da dieta não cariogénica e devem ser 

instruídos a fazer uma escovagem após as refeições 

[10, 15]. 

9.8. DEcH crónica oral esclerótica 
 

As alterações escleróticas tendem a ser progressivas e 

irreversíveis. Os pacientes deverão ser aconselhados a 

fazer fisioterapia diariamente para aumentar a flexibilidade 

dos tecidos periorais.   O tratamento sistémico da DEcH 

crónica deve ser garantido e, em alguns casos, pode ser 

necessário recorrer ao tratamento cirúrgico. 

 
O tratamento da DEcH crónica oral está sistematizado na 

Tabela 9.3. 

 

DEcH crónica da mucosa oral 

Corticosteroides tópicos 

• Propionato de clobetasol a 0,05% 

• Acetonido de fluocinolona a 0,01-0,05% 

• Acetonido de triancinolona a 0,1-0,5% 

• Solução de tacrolimus a 0,1% 

• Pomada de tacrolimus a 0,1%, 2/3 vezes ao dia 

• 2 a 3 vezes/dia. 

• Consultas a cada 15 dias para avaliar a resposta- 

• O uso de cremes ou pomadas é preferido 

para tratar lesões intraorais localizadas. 

• Recomenda-se o uso de colutórios para lesões 

extensas ou múltiplas em locais inacessíveis para a 

aplicação de géis tópicos. 

• As lesões gengivais podem ser tratadas 

utilizando moldes individuais e personalizados. 

Corticosteroides intralesionais 

• Acetonido de triancinolona 10–40 mg/mL • Injetar diretamente no tecido conjuntivo 

subepitelial, mesmo abaixo da lesão, através 

da mucosa adjacente saudável. 

• Considerar a utilização de anestesia local (0,5 

mL de lidocaína a 2%) na solução. 

• Repetir entre 1 a 4 semanas. 

• Lesões ulcerativas refratárias e sintomáticas 

localizadas. 

Corticosteroides sistémicos 

• Prednisona 0,5–1,0 mg/kg/dia • Até ser obtida uma resposta à 

terapêutica*. 

• Apresentação inicial grave e/ou ulceração 

generalizada e eritema; 

• Tratamento de lesões 

persistentes/recalcitrantes ou o tratamento de 

doença persistente/recalcitrante que envolve 

numerosas localizações, incluindo a cavidade 

oral. 
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DEcH crónica das glândulas salivares 

• Xerostomia 

• Cárie dentária 

• Candidose 

• Estimulantes salivares (pastilha elástica/doces) 

• Agentes hidratantes orais (terapia sialogoga) 

• Pilocarpina - 5 mg 3 vezes/dia 

• Cevimelina - 30 mg 3 vezes/dia 

• Boa higiene oral 

• Evitar alimentos/bebidas doces 

• Terapia com fluoreto tópico 

Terapia de remineralização 

• Consultas de medicina dentária regulares 

• Fluconazol 

• Desinfetar próteses removíveis todas as noites 

• Pastilha elástica/doces sem açúcar ou com 

xilitol 

• Os sialogogos podem levar 8 a 12 horas para 

atingir a total eficácia 

• Evitar administração de sialogogos em 

pacientes com doença pulmonar 

• A terapia com corticosteroides tópicos aumenta 

o risco de desenvolver candidíase 

• Utilizar profiláticos antifúngicos para 

candidíase recorrente 

DEcH crónica esclerótica 

 
• Exercícios de fisioterapia 

• Terapia esteroide interlesional 

• Cirurgia para desfazer bandas de mucosa 

• A condição é geralmente progressiva e 

requer terapia contínua 

Tabela 9.3. Sumário das opções de tratamento da DEcH. 

 

9.9. Complicações 
 

Os pacientes desenvolvem normalmente candidose oral 

devido à boca seca, imunossupressão e profilaxia 

antimicrobiana. A terapia profilática antifúngica deve ser 

administrada em pacientes com fatores de predisposição.  

Nos casos em que existe desenvolvimento da candidose 

oral, deve ser aplicada uma terapia antifúngica sistémica, 

geralmente fluconazol. 

 
As infeções de VHS são correntes, normalmente com 

apresentações atípicas. O tratamento preferencial passa 

pela administração de antivirais sistémicos (aciclovir). 

 
Após o TACEH, os pacientes têm risco aumentado de 

desenvolver um segundo cancro primário. O risco de 

cancro oral em pacientes com DEcH crónica é seis vezes 

maior em comparação com a população geral. Quanto 

maior o tempo após o transplante, maior o risco de 

aparecimento de cancro. 

O intervalo de tempo médio para desenvolvimento de 

cancro oral é de 6 a 8 anos. O NIH recomenda que os 

pacientes sejam examinados duas vezes por ano [30]. Nos 

casos de desenvolvimento de cancro oral o tempo de 

acompanhamento deve ser prolongado, dado o risco de 

recorrência [31]. 

Conclusão 
 

A maioria dos pacientes com DEcH crónica apresenta 

manifestações orais da doença. O tratamento é 

sintomático e visa preservar a função e melhorar a 

qualidade de vida. Dado o risco aumentado  

de desenvolvimento de cárie dentária e cancro oral, 

recomenda-se o acompanhamento a longo prazo e exame da 

mucosa oral duas vezes por ano. 
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A Fibrose Submucosa Oral (FSO) é uma condição cicatricial 

crónica e progressiva que afeta a mucosa oral e, muitas 

vezes, o esófago superior.  Foi descrita pela primeira vez 

por Schwartz em 1952, como “atrofia idiopática da 

mucosa oral”.  O termo FSO foi utilizado pela primeira vez 

em 1953, por Joshi. Os primeiros casos foram reportados 

no subcontinente indiano, em meados do século XX [1]. O 

objetivo desta revisão é providenciar uma visão geral 

extensiva sobre a FSO incluindo a epidemiologia, 

características clínicas, diagnóstico e tratamento da 

doença. 

10.1. Definição 
 

Não existe uma definição universalmente aceite para a 

FSO, embora as definições mais recentes tentem 

providenciar informação sobre a etiologia, 

epidemiologia e características clínicas da doença.  Em 

1966, Pindborg definiu a FSO como “uma doença 

crónica e insidiosa que afeta qualquer parte da cavidade 

oral e por vezes a faringe” [2]. Brad (2019) definiu-a 

como “uma condição crónica, pré-cancerosa e muitas 

vezes debilitante caracterizada por fibrose lentamente 

progressiva da cavidade oral e orofaringe”. Langdon 

(2007) descreveu a FSO como “uma doença progressiva 

na qual bandas fibrosas se formam sob a mucosa oral”. 

As definições supramencionadas são semelhantes entre 

si em alguns aspetos, e enfocam temas ubíquos nos 

padrões cínicos da doença e na sua etiologia - em 

particular, na sua natureza crónica e progressiva. Uma 

definição mais abrangente da FSO descreve-a como 

“uma doença crónica e progressiva que altera a 

fibroelasticidade da submucosa oral, com prevalência na 

Índia e no Sudeste Asiático sendo rara fora dessa área 

geográfica, caracterizada por sensação de ardor e dor na 

cavidade oral, perda do palato, presença de bandas 

fibrosas esbranquiçadas e endurecimento da mucosa 

oral e da orofaringe (levando ao trismo e a uma redução 

progressiva da abertura da boca), associado a um risco 

aumentado de desenvolvimento de carcinoma de 

células escamosas (3-19%) [2]  Está normalmente 

associada a mascar noz-de-areca (um composto do 

bétel), mas a etiologia exata permanece ainda 

desconhecida e não existe tratamento eficaz. 

10.2. Etiopatogenia 
 

A FSO é primariamente causada por mascar noz-de-areca.  

Noz-de-areca ou avelã-da-índia é o nome dado ao fruto da 

arequeira. Observa-se uma relação dependente tanto da 

quantidade quanto da duração da mastigação no 

desenvolvimento da FSO [4].  Mascar noz-de-areca, bétel ou 

“paan” é um hábito recreativo no subcontinente indiano. O 

seu consumo tem-se tornado cada vez mais comum nas 

comunidades ocidentais devido à migração. Certas 

preparações de noz-de-areca incluem tabaco e outros 

agentes cancerígenos conhecidos. A noz-de-areca é, 

isoladamente, um carcinogéneo reconhecido, pois contém 

certos taninos e alcaloides que possuem citotoxicidade e 

genotoxicidade. A cal apagada, que é outro ingrediente 

comum nas preparações de noz-de-areca, tem altas 

concentrações de arsénico. No hinduísmo, a noz-de-areca é 

associada a qualidades divinas e é consumida decido ao 

valor medicinal percecionado. Também era visto como um 

afrodisíaco, um agente que melhora a higiene oral e reduz a 

halitose, um estimulante salivar que ajuda na digestão e, no 

subcontinente indiano, é comum a crença que tem um efeito 

estabilizador no controlo glicémico em pacientes com 

diabetes. A arceína, um subproduto resultante do 

metabolismo da noz-de-areca, é um alcaloide que atravessa 

facilmente a barreira hematoencefálica e tem sido indicado 

como justificação como potencial viciador do hábito de 

mascar noz-de-areca.  Os efeitos fisiológicos subsequentes 

são frequentemente descritos como eufóricos, sendo 

também descrita uma consciencialização e produtividade 

aprimoradas. 

A Agência Internacional de Pesquisa sobre Cancro (IARC) 

classificou a noz-de-areca como carcinogéneo de Grupo 1 [5, 

6]. 

 
Pode também existir uma predisposição genética, com 

associação a certos subtipos e haplótipos HLA (A10/DR3). A 

subnutrição, anemia e deficiências hemáticas estão 

associadas à atrofia da mucosa oral e ao potencial aumento 

de síntese de colagénio [3]. A capsaicina, presente nos 

pimentos, pode provocar uma reação alérgica ou de 

hipersensibilidade, que poderá contribuir para o 

desenvolvimento de fibrose [3]. 
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A FSO caracteriza-se pela deposição anormal de colagénio. 

Os alcaloides da noz-de-areca, como a arceína, causam a 

proliferação de fibroblastos. Os aromatizantes existentes 

em preparações da noz-de-areca, como os taninos, 

também podem inibir a atividade de cologenase. A 

progressão da doença está associada à reposição do 

facilmente degradável colagénio de tipo 1, por colagénio 

de tipo 3, mais resistente. Há também inibição da 

fagocitose do colagénio. A arceína é o principal fator 

etiológico nesta inibição, uma vez que causa a supressão 

da atividade das células T. O cobre que é libertado durante 

a atividade de mascar a noz-de-areca causa a upregulation 

da enzima de lisil oxidase que leva às ligações cruzadas do 

colagénio e das moléculas de elastina. Existe expressão 

aumentada de citocinas fibrogénica e muitos consideram a 

ativação da TGF-Beta como o principal evento molecular, 

que pode levar ao aumento da produção de colagénio e 

fibrose [7]. Ocasionalmente, o desenvolvimento da FSO 

Está associado com a formação de vesículas. Contudo, as 

alterações características são a reação inflamatória justa-

epitelial seguido de alterações fibroelásticas e atrofia do 

epitélio oral, levando à clássica sequela clínica [5, 7, 8]. 

 
As amostras histopatológicas exibirão certas 

características da FSO, como atrofia ou enfraquecimento 

do epitélio e hialinização justa-epitelial e colagénio de 

densidade variável, juntamente com fibrose da lâmina 

própria e fibrilhas de ancoragem [9]. 

10.3. Epidemiologia 
 

A FSO ocorre predominantemente no subcontinente 

indiano e no Sudoeste Asiático incluindo a Índia, Taiwan, 

China, Bangladesh, Malásia, Singapura, Tailândia e Sri 

Lanka. Foram já reportados casos na África do Sul e na 

Arábia Saudita. A FSO pode encontrar-se em populações 

asiáticas nos Estados Unidos da América, Reino Unido e 

outros países desenvolvidos sendo que a condição 

pode tornar-se uma questão de saúde global. Estima-se 

que em 1996, o número global de casos era de 2,5 

milhões. Os sintomas da FSO tentem a desenvolver-se 

entre a quarta e quinta décadas de vida, mas foram já 

reportados casos em pacientes mais jovens, com apenas 

11 anos de idade [10, 11]. A doença é mais frequente em 

pacientes do sexo feminino por causas ainda 

desconhecidas. 

10.4. Manifestações Clínicas 
 

More (2012) caracteriza clinicamente a FSO em quatro 

estádios, abrangendo primeiramente uma fase eruptiva e 

depois uma fase fibrótica. A fase eruptiva pode estar 

associada à formação de vesículas, sendo comum a 

sensação de ardor e desconforto da cavidade oral.   A 

textura da mucosa oral começa a alterar-se, com perda da 

flexibilidade.  A palidez da mucosa progride, passando a 

ficar branca. Podem desenvolver-se petéquias mucosas, 

bem como pigmentação melanótica da mucosa, ulceração 

da mucosa e áreas eritematosas [3, 12]. 

 
No estádio II, ocorre fibrose nas vesículas e nas úlceras 

quando cicatrizam. Desenvolvem-se bandas fibrosas 

palpáveis verticais e circulares na mucosa oral e/ou 

orofaringe, com ou sem estomatite. Nos estádios iniciais 

podem estar presentes bandas mais finas, quando 

comparadas com essas bandas palpáveis. 

 
No estádio III podem estar presentes bandas fibrosas 

palpáveis em qualquer parte da cavidade oral, com ou sem 

estomatite [3]. O estádio IV engloba todos os fatores 

descritos acima, aos quais acresce o desenvolvimento de 

uma lesão potencialmente maligna ou distinto carcinoma 

de células escamosas oral [3]. 

 
Características específicas dos estádios II a IV incluem 

trismo, pigmentação da gengiva, úvula atrófica e 

despapilação da língua. Podem também ser observadas 

alterações na estética facial, como bochechas afuniladas, 

sem correlação com a idade ou estado nutricional.  Em 

casos graves, podem ainda desenvolver-se défices na 

fala e na audição. Em estádios mais avançados, a FSO é 

descrita como tendo um impacto significativo na 

qualidade de vida de um paciente. 

 
More descreveu também um estadiamento funcional da 

FSO baseado na abertura interincisiva da boca: Estádio I 

(maior ou igual a 35mm), Estádio II (entre 25 a 35mm), 

Estádio III (entre 15 e 25mm) e Estádio IV (menor que 

15mm). 

 
Existem mais classificações; contudo, a definição de 2012 

foi prontamente adaptada no subcontinente indiano e 

serve como uma ferramenta de comunicação eficaz entre 

os clínicos [13]. 

 
Em 1956 Paymaster relatou, pela primeira vez, o 

potencial pré-maligno da condição [14]. Existem 

significativas variações geográficas nas taxas de 

transformação maligna relatadas. 
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Figura 10.1. Branqueamento das mucosas orais esquerda e direita com leucoplasia e evidência de bandas fibrosas visíveis, mais proeminentes na mucosa oral 

direita. A perda de palidez é evidente nas mucosas labiais superior e inferior. 

 
 
 

A taxa é geralmente maior na Índia, quando comparada a 

outros países. Uma possível explicação é a forma como a 

noz-de-areca é preparada com aditivos. Estudos 

conduzidos em Taiwan descobriram que normalmente não 

são utilizados produtos do tabaco em conjunto com 

produtos da noz-de-areca, podendo explicar a menor taxa 

de transformação maligna nessa população. A taxa de 

transformação maligna foi estimada entre 1% e 9%. Uma 

maior taxa de transformação maligna foi observada em 

indivíduos com leucoplasia oral concomitante. Os cancros 

orais com origem na FSO também foram relatados como 

sendo mais e menos agressivos comparativamente com 

cancro oral com origem noutras lesões da cavidade oral 

[15, 16]. Foram já feitas várias tentativas, através de 

estudos, de estabelecer a correlação entre potenciais 

marcadores moleculares no desenvolvimento de cancro 

oral, por forma a melhor compreender o mecanismo de 

transformação maligna [16]. 

10.5. Diagnóstico Diferencial 
 

Nos estádios iniciais, a FSO pode ser mal diagnosticada. 

Pacientes com queixas de sensação de ardor com 

atrofia da mucosa oral podem ser diagnosticados com 

Disestesia Oral, com ou sem um fator contributivo 

subjacente, como deficiência hemática ou anemia. A 

anamnese cuidadosa e a investigação sobre hábitos 

recreativos são fundamentais. A FSO pode apresentar 

características semelhantes a outras alterações orais 

potencialmente malignas, como o líquen plano oral [3]. 

 
A esclerodermia é uma condição autoimune que afeta a pele, 

os órgãos internos e os vasos sanguíneos. Caracteriza-se por 

esclerose difusa da pele e outros tecidos conjuntivos. Pode 

apresentar-se com bandas fibrosas na mucosa oral e trismo 

progressivo.  Pacientes com esta condição apresentam 

normalmente queixas extra-orais. Imagens microvasculares e 

testes de autoanticorpos podem ajudar a estabelecer o 

diagnóstico de esclerodermia [17]. 
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A amiloidose é caracterizada pela deposição de proteínas 

amiloides (proteína fibrilhar) nos tecidos. Na forma 

sistémica, pode apresentar macroglossia ou trismo 

progressivo. Uma anamnese cuidada, análises ao sangue e 

a realização de uma biópsia ajudam a estabelecer o 

diagnóstico [18]. Nos estádios mais avançados, a FSO pode 

apresentar-se como cancro das células escamosas, 

leucoplasia e eritroplasia. 

10.6. Diagnóstico 
 

Uma investigação cuidadosa sobre hábitos recreativos será 

um bom indicador para estabelecer o diagnóstico de FSO. 

Esta é uma condição potencialmente maligna e, portanto, é 

necessário realizar biópsia incisional. A análise 

histopatológica é útil na identificação do estádio clínico da 

doença. Contudo, o trauma causado pela biópsia pode 

induzir, potencialmente, um grau de fibrose que poderá 

contribuir para o agravamento do trismo. Determinados 

biomarcadores como o mRNA podem influenciar o estádio 

da doença e a análise genética das amostras poderão ajudar 

a prever uma futura transformação maligna. A principal 

técnica de coloração utilizada no diagnóstico de FSO é a 

hematoxilina e eosina; no entanto, colorações especiais, 

como por exemplo a de Van Gieson, podem ser utilizadas 

para evidenciar colagénio na lâmina própria e na submucosa 

[19]. 

 
Técnicas bioquímicas e biomoleculares não são 

recomendadas como padrão. Os níveis séricos de cobre 

já foram correlacionados com a gravidade da FSO. 

Podem ser solicitadas análises hematológicas para 

excluir outros diagnósticos diferenciais, como por 

exemplo anemia ou esclerodermia [19]. 

 
O procedimento gold standard para estabelecer o 

diagnóstico é o exame oral convencional, seguido de 

biópsia [20]. 

 

10.7. Tratamento 
 

Os pacientes devem ser informados sobre os perigos 

associados ao hábito contínuo de mascar noz-de-

areca, sobre o seu papel na etiopatogenia e risco de 

transformação maligna, devendo ser encorajados a 

abandoná-lo. A FSO encerra em si uma preocupação 

global e a intervenção primária é um elemento-

chave na estratégia dos governos em países do 

subcontinente indiano. 

Abordagens como a proibição de produtos derivados da 

planta da Areca e das suas preparações, ações 

educativas sobre os efeitos nocivos de mascar noz-de-

areca têm demonstrado ser úteis na prevenção primária 

a níveis individuais e comunitários. A FSO geralmente 

manifesta-se tardiamente, o que se traduz num dilema 

aquando do tratamento. 

 

10.7.1. Terapêutica de manutenção 
 

Nos estádios moderados a graves da FSO, o grau de fibrose 

é irreversível e o tratamento é principalmente sintomático. 

A terapêutica de manutenção para a redução progressiva 

da abertura da boca envolve fisioterapia. Aconselha-se a 

prática de vários exercícios que visam alongar os tecidos e 

fortalecer os músculos da mastigação. Os dispositivos sob 

medida podem também ser úteis na redução do trismo. Os 

pacientes devem ser encorajados a massajar os músculos 

da mastigação. A higiene oral deve ser reforçada, uma vez 

que os pacientes com FSO demonstram maior 

predisposição para o desenvolvimento de doenças orais 

como a periodontal, cáries e halitose [21, 22]. 

 
Podem ser prescritos anestésicos aos pacientes com 

queixas de desconforto oral generalizado. Em estádios 

mais avançados da FSO, as injeções intralesionais de 

corticosteroides têm sido úteis na redução do trismo, 

sendo o seu sucesso limitado [21]. 

 
Outros tratamentos tópicos, como a hialuronídase, pode 

ser útil e surtir um efeito sinergético quando utilizada 

em combinação com outros tratamentos tópicos. 

A hialuronídase cataliza a degradação do ácido hialurónico, 

uma componente do colagénio. Outros tratamentos 

fibrinolíticos incluem a utilização de quimotripsina e 

colagenase. O interferão gama é uma citocina antifibrótica 

reconhecida e tem efeito comprovado como injeção 

intralesional. A aplicação intralesional de enxertos de 

placenta também têm eficácia demonstrada [21]. 

 
Outras terapias tentam providenciar fluxo sanguíneo à 

mucosa oral. A pentoxifilina é um fármaco que altera a 

fisiologia dos fibroblastos e também melhora a oxigenação 

dos tecidos, ao aumentar o fluxo sanguíneo periférico. Foi 

já demonstrado que providencia alívio sintomático aos 

pacientes com FSO. Agentes agonistas como os fármacos 

Beta-adrenérgicos produzem um efeito vasodilatador e já 

demonstraram contribuir para o alívio da sintomatologia 

[21]. 
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A utilização de terapias com antioxidantes, nutrientes e 

micronutrientes (AONMT) têm como objetivo melhorar 

o estado nutricional dos pacientes com FSO e são 

utilizados em combinação com suplementos 

vitamínicos e minerais. Agentes como os Beta-

carotenos e licopeno são utilizados para promover a 

saúde celular e têm um efeito protetor em relação ao 

processo de desenvolvimento de cancro [21]. 

 
Não existe nenhuma técnica de terapêutica de 

manutenção universalmente aceite para a FSO. 

Kerr et al. [23] registam baixo grau de evidência que 

apoie qualquer recomendação para o tratamento da 

FSO. 

10.7.2. Tratamento cirúrgico 
 

O tratamento cirúrgico pode ser indicado em casos 

graves de trismo e visa melhorar a abertura da boca e a 

saúde mastigatória e oral [21]. A abordagem cirúrgica 

normalmente envolve a remoção do tecido fibrótico e os 

cuidados subsequentes visam a manutenção da abertura 

após a remoção e libertação do músculo [21]. 

 
A simples excisão das bandas fibróticas agrava a 

condição, pois o trauma iatrogénico do processo cirúrgico 

leva à fibrose subsequente [21]. O trismo crónico 

enquanto consequência da FSO pode levar a alterações 

fisiológicas no tendão temporal e os procedimentos de 

enxerto de pele podem ajudar a resolvê-lo. Por exemplo,  

um enxerto de pele de espessura parcial após miotomia 

temporal bilateral ou coronoidectomia [21]. Estas 

intervenções cirúrgicas são extensas e não devem ser 

consideradas levianamente; contudo, poderão aliviar os 

sintomas do trismo [21]. Também pode ser considerada 

miotomia de outros músculos da mastigação [21]. 

 
Vários retalhos como o nasolabial e as suas modificações 

(estendido/em asa/baseado na artéria facial) são utilizados 

para fazer ressurgir defeitos intraorais após execução dos 

procedimentos acima mencionados [21]. Estes 

procedimentos resultam em cicatrização facial 

comprometedora. Contudo, no subcontinente indiano, é 

amplamente aplicado, dada a simplicidade e alta taxa de 

sucesso do procedimento [21]. 

Os retalhos livres são procedimentos cirúrgicos extensos 

utilizados primariamente no tratamento de carcinoma das 

células escamosas [21]. O retalho antebraquial radial 

envolve a recolha de tecido do antebraço e é considerado o 

procedimento gold standard na abordagem cirúrgica no 

tratamento de FSO recalcitrante grave [21]. 

 
Para evitar a reincidência após a cirurgia, é essencial recorrer 

a fisioterapia no pós-operatório para manter a abertura da 

boca. Os procedimentos de fisioterapia do pós-operatório 

são semelhantes aos aplicados na terapêutica de 

manutenção da FSO [21]. O planeamento pré-operatório 

envolve uma análise clínica, radiológica e histopatológica 

[21]. 

Conclusão 
 

A Fibrose Submucosa Oral é uma condição crónica e 

progressiva que resulta na fibrose da mucosa oral e, 

ocasionalmente, do esófago superior, como resultado de 

mascar noz-de-areca. Este fruto e os seus metabólitos são 

cancerígenos e fibrogénicos e as várias preparações 

incluem outros carcinogéneos. A taxa de transformação 

maligna é diferente consoante a área geográfica e varia 

entre 1% a 9%. A taxa depende da dose ingerida e está 

correlacionada com a duração e intensidade do hábito de 

mascar noz-de-areca, quando aliada ao consumo de álcool 

e tabaco. Não existe nenhum protocolo de tratamento 

universalmente aceite. 

 
De um modo geral, o conhecimento desta condição entre a 

população e os profissionais de saúde é baixo, o que pode 

contribuir para um diagnóstico tardio. Todos os profissionais 

de saúde desempenham um papel na prevenção primária e 

no reconhecimento da doença [3]. 
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O “tabagismo reverso” é uma forma incomum de fumar, 

onde os indivíduos colocam a ponta acesa do cigarro 

dentro da boca, inalando o fumo. Esta forma particular 

de fumar é frequente no subcontinente indiano [1]. 

Quando o cigarro é preso entre os dentes e os lábios, o 

vácuo originado permite uma inalação mais lenta. Para 

além disso, a humidade proveniente do lábio na ponta 

oposta do cigarro permite aumentar o tempo de 

duração e, neste processo, as cinzas são normalmente 

engolidas. A temperatura intraoral pode chegar aos 

120ºC e os produtos da combustão aumentam a 

frequência da ocorrência de lesões dentro da cavidade 

oral quando comparado com o processo normal de 

fumar. Há uma relativa escassez de estudos 

epidemiológicos controlados sobre estas lesões [1]. 

11.1. Definição 
 

Em 2020, o Collaborating Centre for Oral Cancer da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu as lesões 

do palato associadas ao tabagismo reverso (LPATR) 

como “manchas brancas e/ou vermelhas presentes no 

palato duro associadas ao tabagismo reverso, 

frequentemente manchadas pela nicotina” [2]. Estas 

lesões foram descritas pela primeira vez no estado 

indiano de Andhra Pradesh, na década de 1970 [3]. 

Apesar de ser útil haver nomenclatura consistente para 

LPATR, a definição não abarca todo o espetro de 

manifestações clínicas da doença. Algumas das 

alterações na mucosa que reveste o palato têm 

potencial maligno reconhecido e as LPATR são 

classificadas como alteração oral potencialmente 

maligna (OPMD) [2]. 

11.2. Etiopatogenia 
 

A exposição contínua a altas temperaturas próprias do 

tabagismo reverso resulta em queimaduras térmicas na 

mucosa que reveste o palato. Em combinação com os 

produtos da combustão, estas queimaduras levam ao 

aumento do aparecimento de lesões no palato, quando 

comparado com o hábito tabágico convencional. Os 

lábios atuam como um vácuo que prolonga o tempo de 

contacto. Os efeitos carcinogéneos do tabaco estão 

bem documentados e têm sido descritos ao longo 

destes tópicos [1]. 

 
As queimaduras térmicas, em conjunto com o contacto 

prolongado com agentes carcinogéneos, resultam em 

prováveis alterações na mucosa do palato [4]. 

11.3. Epidemiologia 
 

O tabagismo reverso é uma prática observada em todo o 

mundo. Contudo, verifica-se uma escassez de estudos 

epidemiológicos que avaliem a distribuição geográfica. É 

mais frequente em climas tropicais e mais quentes nos 

países em desenvolvimento como a Colômbia, Venezuela, 

Panamá e Índia [5]. Também se verifica em países 

desenvolvidos - por exemplo, é comum na ilha italiana da 

Sardenha. Na Índia, o tabagismo reverso parece ser um 

hábito tradicional entre as mulheres mais velhas no estado 

de Andhra Pradesh, no sul do país [6]. O tipo de cigarro 

usado nestas regiões costuma ser chamado de chutta. A 

chutta é uma preparação rudimentar de um charuto de 

comprimento variável que pode ser feita pelo consumidor 

ou em fábricas. Uma investigação sobre os fatores 

psicossociais associados ao tabagismo reverso revelou que 

este hábito é derivado ou herdado da mãe ou de outras 

pessoas do círculo familiar ou social. O estudo demonstrou 

uma profunda etiologia psicológica, uma vez que não existe 

qualquer benefício físico aparente para justificar a 

perpetuação deste hábito [1, 5, 6]. 

11.4. Manifestações Clínicas 
 

Bharath et al. [5] fazem a distinção de alterações 

palatinas induzidas pelo tabagismo reverso, conforme: 

 
• Hiperpigmentação, onde se observa pigmentação 

preta/acinzentada difusa ou local bem definida, como 

resultado da iniciação dos melanócitos. As margens são 

tipicamente irregulares, quando comparadas com a 

pigmentação racial fisiológica que se apresenta como 

máculas castanho-escuras, assintomáticas, com bordas 

bem definidas. 

 
• A despigmentação apresenta-se como áreas pálidas 

na mucosa oral, muitas vezes circundadas por áreas de 

hiperpigmentação. Bharath et al [5] levantaram a 

hipótese de que os melanócitos atuam como um 

antioxidante que elimina os produtos tóxicos produzidos 

pelo tabaco durante a combustão. O tabagismo reverso 

prolongado pode privar essa barreira de defesa da 

melanina causando uma redução na sua produção.   A 

despigmentação pode também ser descrita como 

queratose palatal. 
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• As excrescências descrevem áreas elevadas de 

aproximadamente 1 a 3mm, com pontos centrais que 

marcam os orifícios da glândula salivar minor na mucosa 

que reveste o palato. Estes representam a reação palatina 

inicial em indivíduos com hábitos de tabagismo reverso. As 

excrescências têm sido historicamente usadas como 

sinónimos de “nicotina palatini” observadas em fumadores 

convencionais mas que, no entanto, carregam maior 

potencial maligno. Os orifícios são muitas vezes referidos 

como depressões centrais. 

 
• Lesões Potencialmente Malignas: Estas áreas são 

clinicamente indistinguíveis da leucoplasia e da 

eritroplasia. Estas condições foram já descritas em 

capítulos anteriores. 

 
• Ulceração: Representa uma reação tipo “queimadura” 

da mucosa que reveste o palato por lesão térmica, 

sendo estas úlceras frequentemente semelhantes a 

depressões. Pode ser o resultado direto de uma lesão 

térmica; pode, porém, representar carcinoma 

inequívoco [5]. 

 
Além disso, lesões multifórmicas em conjunto com todas 

as anteriores foram já descritas, onde todas ou algumas 

das alterações palatinas acima coexistem numa única 

lesão. 

 

11.5. Diagnóstico Diferencial 
 

Condições específicas como o líquen plano oral, 

candidíase oral e lúpus oral podem apresentar 

características clínicas como as acima enumeradas. Estas 

podem ser excluídas através da realização de uma 

anamnese cuidadosa, complementada com uma 

investigação sobre hábitos de tabagismo reverso. A 

candidíase oral pode ser excluída por meio de um 

esfregaço para cultura e o paciente pode também 

apresentar outros fatores de risco para o 

desenvolvimento de candidíase oral, como a 

imunossupressão coexistente. A diferenciação entre 

leucoplasia e eritroplasia foi descrita em partes anteriores 

[1]. 

11.6. Diagnóstico 
 

A investigação cuidadosa dos hábitos recreativos e 

verificação de práticas de tabagismo reverso de longa 

data devem levar a um alto grau de suspeita clínica 

quando são observadas alterações na mucosa que reveste 

o palato. O exame oral convencional com iluminação 

adequada deverá ser suficiente para detetar alterações 

desta mucosa. 

Gomez et al propuseram um sistema de classificação 

destas lesões: 

• Grau 0: não são observadas alterações no palato 

• Grau 1: são observadas alterações leves no palato, como 

“áreas circulares vermelhas por cima de uma mucosa 

levemente esbranquiçada e levantada na zona glandular 

do palato duro”. 

• Grau 2: representa alterações moderadas do palato, como 

“pápulas de 2-4mm com centros deprimidos com menos 

de 22mm de diâmetro. Nestas alterações estão incluídas a 

hiperqueratinização e alterações pré-malignas como a 

leucoplasia”. 

• Grau 3: representa alterações graves do palato, como 

“pápulas maiores com tamanho superior a 4-5mm, com 

centros deprimidos com tamanho entre 2 a 4mm ou 

caracterizados por ulcerações semelhantes a depressões, 

circundadas por queratinização”.  

• Grau 4: representam carcinoma do palato [4]. 

 
Dado o potencial maligno das LPATR, é obrigatório 

realizar uma biópsia que pode mostrar variados graus 

de displasia ou carcinoma. Especificamente 

excrescências e, histologicamente, mostrar hiperplasia 

ou epitélio ductal [5]. 

11.7. Tratamento 
 

O tratamento depende do diagnóstico histológico. As lesões 

com displasia moderada a grave podem ser submetidas a 

excisão cirúrgica. Da mesma forma, o tratamento de 

carcinoma é feito através da excisão cirúrgica, com ou sem 

disseção do pescoço e radioterapia, dependendo do 

tamanho da lesão e da profundidade da invasão. A taxa de 

transformação maligna de LPATR exata é desconhecida 

devido à falta de investigação. Portanto, as taxas de 

recorrência após tratamento são também desconhecidas. 

Van Der Eb et al. [7] concluíram que fumar chutta é um dos 

principais fatores determinantes para o desenvolvimento 

de cancro do palato [7]. Assume-se uma relação com a 

frequência de utilização; porém, não pode ser confirmada 

dada a escassez de estudos. 
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Conclusão 
 

Estão disponíveis várias imagens em Bharath et al [8] O 

tabagismo reverso é um hábito raro e peculiar, que 

resulta numa multiplicidade de alterações de alterações 

na mucosa que reveste o palato, podendo variar de 

hiperpigmentação a carcinoma. 

Dada a falta de estudos que avaliem esta doença, persistem 

ainda muitas questões sem resposta quanto à etimologia, 

tratamento e prevenção e taxa de transformação maligna. 

 
 

 

Referências: 
 

1. Dharmavaram   AT,   Nallakunta   R,    Reddy    SR,    Chennoju    SK. 

Demystifying  the  Enigma  of  Smoking  -  An  Observational  Comparative 

Study on Tobacco Smoking. J Clin Diagn Res. 2016;10(4):ZC94-9. 

2. Warnakulasuriya S, Kujan O,  Aguirre-Urizar  JM,  Bagan  JV,  González- 

Moles M, Kerr AR, et al.  Oral  potentially  malignant  disorders:  A 

consensus  report  from   an   international   seminar   on   nomenclature 

and  classification,  convened  by  the  WHO   Collaborating   Centre   for 

Oral Cancer. Oral Dis. 2020. 

3. Pindborg  JJ,  Mehta  FS,  Gupta  PC,  Daftary  DK,  Smith  CJ.  Reverse 

smoking in Andhra Pradesh, India:  a  study  of  palatal  lesions  among 

10,169 villagers. Br J Cancer. 1971;25(1):10-20. 

4. Alvarez  Gómez  GJ,  Alvarez  Martínez  E,  Jiménez   Gómez   R,   Mosquera 

Silva Y,  Gaviria  Núñez  AM,  Garcés  Agudelo  A,  et  al.  Reverse  smokers’s 

and  changes  in  oral   mucosa.   Department   of   Sucre,   Colombia.   Med 

Oral Patol Oral Cir Bucal. 2008;13(1):E1-8. 

5. Bharath  TS,  Kumar  NG,  Nagaraja  A,  Saraswathi  TR,  Babu  GS,  Raju  

PR. Palatal changes of reverse smokers in a rural coastal Andhra 

population with review of literature. J Oral Maxillofac Pathol. 

2015;19(2):182-7. 

6. Harini G, Krishnam Raju KV, Raju DV, Chakravarthy KK, Kavya SN. 

Psychosocial factors associated with reverse smoking: A qualitative 

research. J Int Soc Prev Community Dent. 2016;6(6):529-34. 

7. van der  Eb  MM,  Leyten  EM,  Gavarasana  S,  Vandenbroucke  JP,  Kahn 

PM, Cleton FJ. Reverse smoking as a risk factor for palatal cancer: 

a cross-sectional study in rural Andhra Pradesh, India. Int J Cancer. 

1993;54(5):754-8. 

8. Bharath  TS,  Kumar  NG,  Nagaraja  A,  Saraswathi  TR,  Babu  GS,  Raju  

PR. Palatal changes of reverse smokers in a rural coastal Andhra 

population with review of literature. J Oral Maxillofac Pathol. 

2015;19(2):182-187. 



 

 

12  
Leucoplasia Verrucosa Proliferativa 
(LVP) 

 
Niccolò Lombardi1 

Elena Varoni1 

Alberto Pispero1 

Barbara Carey2 

Vignesh Eswara Murthy2 

Giovanni Lodi1 

1. Departamento de Ciências Biomédicas, 

Cirurgia e Odontologia da Università Degli 

Studi di Milano, Itália 

 
2. Departamento de Medicina Oral, Guy’s Hospital, 

Londres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alterações Orais Potencialmente Malignas: Formação de Profissionais de Saúde 101 



12. Leucoplasia Verrucosa Proliferativa (LVP) 

102 Alterações Orais Potencialmente Malignas: Formação de Profissionais de Saúde 

 

 

 
 

 

12.1. Definição 
 

A leucoplasia verrucosa proliferativa (LVP) foi definida 

pela primeira vez em 1985, quando Hansen e os seus 

colegas descreveram uma forma particular de 

leucoplasia, caracterizada pelo seu crescimento lento e 

persistência, com tendência a alastrar-se, tornar-se 

multifocal e exofítica ou adquirir aparência verrucosa 

com o passar do tempo [1].  Mais recentemente, termos 

alternativos como “Leucoplasia Multifocal Proliferativa” 

e “Leucoplasia Proliferativa” têm vindo a ser sugeridos. 

O termo “Leucoplasia Multifocal Proliferativa” foi 

sugerido por Aguirre-Urizar com o objetivo de enfatizar 

a natureza proliferativa e multifocal, em detrimento da 

aparência verrucosa [2]. Villa e os seus colegas propõem 

o termo “Leucoplasia Proliferativa”, baseado em dados 

demonstrativos da ausência de uma aparência 

verrucosa em quase 40% dos casos [3]. 

 
Em 2020, o Grupo de Trabalho do Collaborating Centre for 

Oral Cancer da OMS reconheceu que “embora não sendo 

perfeito para definir um grupo generalizado de pacientes 

com lesões multifocais, o termo LVP é o mais utilizado e, 

portanto, o Work Group recomendou que se mantivesse”. O 

mesmo grupo propôs a seguinte definição: “Um distúrbio 

progressivo, persistente e irreversível, caracterizado pela 

presença de múltiplas leucoplasias que frequentemente se 

tornam verrucosas” [4]. 

 
A LVP pode ser considerada como uma forma distinta 

de leucoplasia oral (LO) caracterizada por lesões 

multifocais, curso clínico progressivo e alterações na 

aparência clínica e nas características histopatológicas 

[4, 5]. No entanto, a posição de classificar a LVP como 

uma entidade separada não é universalmente aceite 

sendo que leucoplasias grandes e generalizadas, e não 

apenas LVP, apresentam um risco distinto de 

transformação maligna [6]. 

12.2. Epidemiologia e Risco de Evolução 
para Cancro 

 
Estima-se que a prevalência geral de LO varie entre 1,5% 

e 2,6% [7]. É menos comum do que a leucoplasia padrão 

e não estão disponíveis dados sobre a sua prevalência 

[3]. 

A etiologia da LVP permanece desconhecida. É mais 

comum em mulheres idosas, independentemente  

da raça [3, 5, 8], e não está associada aos fatores de 

risco tradicionais da LO nem do carcinoma de células 

escamosas oral - p. ex. consumo de tabaco e álcool [9]. 

Aproximadamente 2/3 dos casos de LVP ocorrem em 

pacientes que nunca fumaram e que não relataram 

consumo excessivo de álcool [3, 5, 8]. 

 
O putativo papel que o papiloma vírus humano (HPV) 

desempenha ainda não foi estabelecido [3, 10]. A 

prevalência do HPV relatada na LVP varia de 0% a 88%, com 

base nos resultados de estudos com pequenos números de 

pacientes [9, 11, 12]. Um estudo que investigou a 

prevalência de HPV em 58 pacientes não mostrou diferenças 

significativas entre pacientes com patologia de LVP e 

aqueles com LO convencional (24% vs. 25%) [9, 13]. 

 
No primeiro exame histopatológico, a maioria das 

lesões de LVP (52,5%) mostra hiperqueratose sem 

displasia ou hiperplasia verrucosa [3]. Não obstante, a 

LVP está associada a uma maior incidência de cancro 

oral entre as OPMDs, seja carcinoma verrucoso ou de 

células escamosas [14-20]. Aproximadamente 61% dos 

pacientes com LVP desenvolvem cancro oral num 

período médio de 7,4 anos [21] embora tenha sido 

estimado, através de uma revisão sistemática recente, 

que a transformação maligna ocorre em 49,5% (IC 

26,7%-72,4%) dos casos de LVP [4, 15]. Estima-se que a 

incidência anual seja de 10,0% [22]. 

Como evidenciado por séries de casos recentes, 

múltiplos carcinomas primários de locais gengivais têm 

sido relatados na literatura sobre pacientes com LVP [8, 

17, 23]. A taxa de mortalidade associada à LVP é de 

cerca de 40% [21, 24]. 

12.3. Manifestações Clínicas 
 

Clinicamente, a LVP pode envolver uma única grande área 

da mucosa oral, embora seja frequentemente multifocal 

afetando a gengiva, a mucosa oral e a língua em locais 

contíguos e não contíguos da cavidade oral [3, 5, 21, 25]. 

Os locais mais afetados pela LVP são a gengiva (62,7%), a 

mucosa oral (59,8) e a língua (49,1%) [9, 21]. 

As figuras 12.1 a 12.3 ilustram vários locais da cavidade 

oral com LVP. 
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Figura 12.1. Sextante anterior inferior da gengiva com LVP densa, com 

componentes nodulares. Também pode ser observada uma mancha pontilhada no 

sulco oral inferior esquerdo. 

 

 
Figura 12.2. LVP leve afetando os bordos edêntulos. 

 

Figura 12.3. Área multifocal densa de LVP ao redor da face direita da língua. 

 
 
 

As principais características da LVP são a multifocalidade 

e a evolução clínica progressiva [4]. As alterações orais na 

LVP estão frequentemente associadas a alterações 

contínuas no quadro clínico e histopatológico [4]. A 

Tabela 12.1 identifica as características clínicas da LCP, 

conforme descritas no mais recente relatório sobre 

OPMDs preparado pelo Collaborating Centre for Oral 

Cancer da OMS [4]. 

 

Manifestações clínicas da LVP 

Múltiplas manchas brancas, espessas, em mais de dois locais 

distintos, frequentemente encontradas na gengiva, rebordos 

alveolares e palato. 

A maioria das lesões apresenta um padrão verrucoso. 

As lesões espalham-se e coalescem durante o desenvolvimento. 

Recidiva numa área previamente tratada. 

Tabela 12.1. Manifestação clínica da LVP de acordo com o Collaborating 

Centre for Oral Cancer da OMS, 2020 [4]. 

 

Geralmente, a LVP tem início como uma leucoplasia 

homogénea sem presença de displasia no exame 

histológico e evolui progressivamente para lesões 

verrucosas numa área única ou múltipla da mucosa oral 

[3, 26]. Na sua fase inicial, a LVP manifesta-se como uma 

ou mais leucoplasias que progressivamente afetam vários 

locais com disseminação gradual de uma única lesão ou 

coalescência de múltiplas lesões [3, 4]. Pode ainda 

apresentar-se como uma lesão multifocal sem a 

aparência verrucosa típica [3, 27]. Além disso, a lesão 

inicial pode ser achatada e branca, por vezes com aspeto 

liquenoide, dificultando a distinção entre a LVP e o líquen 

plano oral (LPO) [3, 4, 28, 29]. Nesses casos, a LVP pode 

ser erradamente tratada como LPO por longos períodos, 

com o risco subsequente de não confirmar ou atrasar o 

diagnóstico de um possível carcinoma de células 

escamosas oral [4, 29]. 

 
Foi também caracterizada como eritema 

proeminente (19% na série de Villa et al), com uma 

taxa de transformação maligna (TTM) de 100% 

quando comparada com as lesões sem componente 

eritematoso (TTM 62,5%). 



12. Leucoplasia Verrucosa Proliferativa (LVP) 

104 Alterações Orais Potencialmente Malignas: Formação de Profissionais de Saúde 

 

 

 
 
 

12.4. Diagnóstico 
 

As características histopatológicas da LVP não são 

patognomónicas e não são específicas, podendo adqurir 

o aspeto de hiperqueratose nos estágios iniciais, 

hiperplasia verrucosa e diferentes graus de displasia [5, 

9]. Além disso, os casos clinicamente caracterizados por 

um componente inflamatório ou aparência liquenoide 

podem apresentar uma banda linfocítica “liquenoide” e 

ser erradamente diagnosticados como LPO [4].  Por esta 

razão, o diagnóstico definitivo da LVP é feito com base 

nos resultados clínicos e na caracterização 

histopatológica [1, 4, 9]. Toda a lesão branca que se 

torne verrucosa e exofítica, com disseminação ao longo 

do tempo e recidiva após o tratamento, deve ser 

considerada LVP [27]. 

 
Desde a primeira definição em 1985, outros autores 

propuseram critérios diagnóstico alternativos [3]. Em 2010, 

Cerero-Lapiedra et al propuseram cinco critérios major e 

quatro critérios minor, com as suas combinações 

específicas, para estabelecer um diagnóstico precoce de 

LVP (Tabela 12.2) [20].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 12.2. Critérios de diagnóstico de LVP de acordo com Cicero-

Lapiedra et al. (Modificado por [3,20]). 

 

Carrard et al propuseram simplificar estes critérios, 

omitindo a distinção entre critérios major e minor, e 

sugeriram que devem ser observados estes quatro (Tabela 

12.3) [30]. 

Critérios de diagnóstico modificados: todos os quatro 

devem ser confirmados. 

 

1. Leucoplasia apresentando áreas verrucosas, envolvendo mais de 

suas sub-regiões orais. São reconhecidas as seguintes:   Dorso 

da língua (uni ou bilateral), bordo da língua, mucosa jugal, 

mucosa alveolar ou gengiva superior, mucosa alveolar ou 

gengiva inferior, palato duro e mole, pavimento da boca 

(mucosa por baixo da língua), lábios superior e inferior. 

2. Somando todos os locais envolvidos, o tamanho mínimo da 

amostra deve ser de, pelo menos, 3cm. 

3. Um período de evolução da doença bem documentado, ao longo 

de pelo menos cinco anos, sendo caracterizado por 

disseminação, aumento e ocorrência de uma ou mais recidivas 

numa área tratada previamente.  

4. Deve ser realizada pelo menos uma biópsia para descartar a 

presença de carcinoma verrucoso ou carcinoma de células 

escamosas. 

 

Tabela 12.3. Critérios de diagnóstico de LVP simplificados [30}. 

 

Ao obter uma biópsia de uma lesão suspeita de LVP, bem 

como de LO não homogénea, é importante escolher as 

partes mais representativas para evitar o subdiagnóstico 

[31]. O exame histopatológico pode levar a um diagnóstico 

variável dentro de uma mesma lesão [31]. Por este motivo, 

é frequentemente recomendada a realização de várias 

biópsias de mapeamento [5, 22]. Biópsias de mapeamento 

múltiplas e periódicas são recomendadas em casos de LVP 

para detetar diferentes graus de displasia ou para excluir 

CCEO [5, 22]. Foi relatado em casos de LVP e LO não-

homogénea que podem não ser diagnosticados em 

aproximadamente 10% a 17% dos casos de CCEO se for 

realizada apenas uma biópsia [5, 32, 33]. 

12.5. Tratamento 
 

O tratamento e a prevenção da LVP são particularmente 

desafiantes [5]. Na última década, foram propostas 

diferentes abordagens para reduzir a alta incidência de 

cancro oral em pacientes com LVP. Até à data, nenhum 

dos tratamentos (cirurgia, exérese com laser, retinoides, 

terapia fotodinâmica e quimioterapia) se mostrou eficaz 

na redução do risco de desenvolvimento do cancro oral 

nesses pacientes [19, 34]. 

Critérios Major Critérios Minor 

Leucoplasia oral afetando 

mais de dois locais distintos 

(frequentemente gengiva, 

palato e rebordo alveolar) 

As lesões cobrem uma 

extensão de mucosa que 

excede os 3cm (na soma de 

todas as áreas afetadas) 

Aparência clínica verrucosa Género feminino 

Lesões mostram progressão 

clínica e metástases 

Não-fumador 

(independentemente do 

género) 

Recidiva numa área 

previamente tratada. 

Tempo de evolução da 

doença superior a 5 anos 

Quadro histopatológico da 

hiperqueratose epitelial oral ou 

hiperplasia verrucosa, 

carcinoma verrucoso ou 

carcinoma de células escamosas. 

O diagnóstico da LVP pode ser estabelecido quando se verificam: 

• Três dos critérios major (incluindo o histopatológico) ou 

• Dois critérios major (incluindo o histopatológico) e dois critérios 

minor 
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Apesar da falta de evidências sobre a eficácia, o 

tratamento cirúrgico é a intervenção mais frequente no 

tratamento da LVP [24]. Quando a LVP é caracterizada 

por pequenas lesões, e se a área for discreta, pode ser 

tentada a exérese. Contudo, o paciente deverá ter plena 

consciência de que será necessário acompanhamento 

contínuo devido ao alto risco de cancro oral e risco de 

recidiva de lesão (71%) [3, 24]. A maioria dos casos de 

LVP demonstra grandes lesões e envolve áreas 

multifocais não contíguas. Uma revisão sistemática 

recente evidencia que a taxa geral de recidiva de LVP em 

todas as modalidades de tratamento é de 

aproximadamente 85%, sem qualquer redução na 

incidência de cancro [19]. Por todas estas razões, a 

excisão cirúrgica de LVP extensa pode ser considerada 

uma opção de tratamento agressivo, impraticável e 

desnecessário [35]. 

Muitos clínicos optam por uma abordagem de “esperar e 

ver”, sempre acompanhadas de múltiplas biópsias 

periódicas e examinação clínica regular [35]. O objetivo 

desta abordagem é identificar o início muito precoce de 

cancro oral, proporcionando o melhor resultado e 

prognóstico de tratamento. 

 
Em conclusão, e considerando a alta incidência de cancro 

em pacientes com LVP, é obrigatória a realização de 

múltiplas biópsias e manter um acompanhamento clínico 

rigoroso (a cada 3-6 meses, dependendo das características 

clínicas) [24]. O momento da transformação maligna é 

imprevisível e, portanto, o acompanhamento contínuo 

torna-se imprescindível. 
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O objetivo deste capítulo é disponibilizar informação 

resumida sobre a epidemiologia, características 

clínicas, procedimentos de diagnóstico e tratamento de 

alterações orais no lúpus eritematoso discoide (LED). 

13.1. Definição 
 

O lúpus eritematoso discoide (LED) é uma condição 

inflamatória crónica que afeta a pele e a mucosa oral 

[1]. É a variante mais comum do lúpus cutâneo crónico, 

compreendendo 80% dos casos [2]. A patofisiologia da 

doença é complexa e envolve múltiplos fatores 

incluindo os genéticos e ambientais e os sistemas 

imunológicos inato e adaptativo [2]. As causas 

ambientais mais comuns incluem a radiação UV, 

fármacos, radioterapia e hábitos tabágicos [4, 5]. 

13.2. Epidemiologia 
 

A prevalência de LED varia entre 9 e 70 casos por 100 000 

habitantes [6, 7]. A sua incidência é 3 a 5 vezes maior em 

grupos étnicos asiáticos e africanos, em comparação com 

os caucasianos [3, 6, 8]. 

Afeta predominantemente indivíduos do sexo feminino 

com uma proporção de mulheres para homens de 3:1. 

Apesar de poder ocorrer em qualquer idade, desenvolve-se 

maioritariamente em pessoas com idades compreendidas 

entre os 20 e os 40 anos. Verificam-se alterações orais em 

20% dos pacientes com LED [9, 10]. A ocorrência de 

alterações orais nestes pacientes sem envolvimento 

cutâneo é rara e relatada em 10% dos casos [11]. 

13.3. Manifestações Clínicas 
 

A manifestação mais comum do lúpus cutâneo crónico é o 

LED, que pode ocorrer como localizado (80%) com lesões 

na face, orelhas e couro cabeludo. 

O LED disseminado (20% dos casos) apresenta lesões acima e 

abaixo do pescoço e está associado a um risco aumentado de 

progressão para lúpus eritematoso sistémico [12]. As lesões 

cutâneas do LED apresentam-se em áreas da face e pescoço 

expostas ao sol com eritema anelar e hiperqueratose 

folicular. Foi descrita uma placa característica sobre a área 

malar da face e ponte do nariz em padrão de borboleta. Estas 

lesões podem ser acompanhadas de prurido ou sensação de 

ardor. 

À medida que as lesões progridem, verifica-se a ocorrência 

de atrofia central, cicatrizes, telangiectasias e 

hipopigmentação. Pode ainda verificar-se o aparecimento 

de alopecia cicatricial irreversível no couro cabeludo [13]. 

 
Registam-se alterações orais em aproximadamente 20% 

dos casos e afetam tipicamente os lábios, o palato duro e a 

mucosa oral [14]. As lesões de LED oral caracterizam-se 

pela presença de eritema central ou ulceração circundada 

por pápulas hiperqueratóticas ou estrias radiantes e 

telangiectasias (Figuras 13.1 e 13.2). O padrão “favo de 

mel” ocorre em lesões de longa duração. As lesões 

mucosas podem ocorrer sem envolvimento da pele ou 

antes do desenvolvimento de lesões cutâneas. As labiais, 

por sua vez, podem espalhar-se e envolver a pele 

adjacente, obscurecendo a borda do limite entre o lábio e a 

pele. Pode também ocorrer gengivite descamativa na 

gengiva inferior e/ou superior [15]. Com a cicatrização, as 

lesões erosivas podem provocar pigmentação pós-

inflamatória. 

Os sintomas mais comuns de LED incluem sensação de 

ardor (66,6%), fotossensibilidade (57,1%), secura 

(23,8%), sensibilidade (14,3%) e dor (4,8%). No 

entanto, as lesões podem ser assintomáticas [11]. 
 

Figura 13.1.  Lesão labial no LED apresentando atrofia central circundada por 

estrias hiperqueratóticas radiantes (cortesia do Professor Ivan Alajbeg). 

 

 
Figura 13.2.  Lesão da mucosa oral no LED apresentando atrofia central e 

erosão circundada por estrias hiperqueratóticas radiantes (cortesia do Professor 

Ivan Alajbeg). 
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Os pacientes com LED têm risco aumentado de desenvolver 

doença oncológica, incluindo cancro da pele não-melanoma 

e cancro oral, em comparação com a população geral. [16, 

17]. A Organização Mundial de Saúde categorizou o LED 

como uma alteração oral potencialmente maligna, embora a 

transformação maligna seja rara [18, 19]. Esta ocorre 

comummente nas lesões de LED localizadas no limite entre o 

lábio e a pele, sendo o lábio inferior frequentemente mais 

afetado. A exposição prolongada à radiação UV, cicatrizes 

crónicas, infeção por HPV e terapia imunossupressora a 

longo prazo podem ser fatores predisponentes para o 

desenvolvimento de carcinoma de células escamosas. A 

duração média desde o início do LED até ao 

desenvolvimento de cancro do lábio é menor em 

comparação com cancros com origem em lesões de LED 

noutros locais (10 a 13 anos contra 19 a 26 anos) [20-24]. 

Para além disso, os cancros relacionados com o LED são mais 

agressivos e têm maior potencial metastático (10-25%), 

taxas maiores de recidiva (27-29%) e de mortalidade 

(19,4%), em comparação com cancros não relacionados com 

o LED (20%, 0,5-6% e 1%, respetivamente) [20-24]. 

 

13.4. Diagnóstico diferencial 
 

O diagnóstico diferencial das alterações orais provocadas 

pelo LED inclui líquen plano oral (LPO), reações liquenoides, 

leucoplasia oral e queilite actínica (quando o lábio inferior 

é afetado) [25]. 

 
No caso do líquen plano oral, as lesões são disseminadas e 

distribuídas mais simetricamente. O padrão reticular é mais 

pronunciado, ao contrário das alterações orais provocadas 

pelo LED. As lesões liquenoides apresentam-se como estrias 

brancas em locais com contacto direto com a restauração de 

amálgama. Após a remoção da restauração, a lesão deverá 

melhorar ou desaparecer por completo. A leucoplasia oral 

não apresenta padrão radial de estrias hiperqueratóticas 

nem atrofia central. A queilite actínica envolve geralmente o 

lábio inferior com apresentação de crostas, mas sem 

formação de estrias [25]. 

13.5. Diagnóstico 
 

O diagnóstico de LED pode ser um desafio, tendo em conta 

as semelhanças histopatológicas com o líquen plano oral. O 

capítulo “Características Histológicas das Alterações Orais 

Potencialmente Malignas” aborda estes desafios com maior 

detalhe. 

Os resultados histológicos do LED oral incluem 

hiperqueratose com placas queratóticas, atrofias das 

cristas interpapilares, degeneração hidrópica da camada 

basal, mucosite de interface com infiltrado linfocítico 

perivascular superficial ou profundo, edema na lâmina 

própria e espessamento PAS-positivo das paredes dos 

vasos sanguíneos [11, 26, 27]. 

 
Apesar da histologia do LED oral ser característica, pode ser 

difícil distingui-la do líquen plano oral. A imunofluorescência 

direta (DIF) pode ser útil em análises posteriores [28]. As 

lesões de LED demonstram disposição linear ou granular de 

IgM, IgG e complemento 3 (C3) na zona da membrana basal 

- aquilo a que se chama “banda de lúpus” [28]. Ao contrário 

do LED, podem ser encontrados depósitos de fibrinogénio ao 

longo da membrana basal em 90 a 100% ao dos pacientes 

com LPO [28]. Dada a grande diferença nos resultados da DIF 

entre LED e LPO, muitos autores acreditam que a DIF deve 

fazer parte do padrão diagnóstico quando há suspeita [26, 

27]. 

 
Podem ser detetadas anomalias serológicas e 

hematológicas em pacientes com LED [29]. Em alguns 

casos, a velocidade de hemossedimentação pode ser 

elevada [29]. Aproximadamente 20% dos pacientes têm 

anticorpos antinucleares (ANA) positivos e até 20% têm 

autoanticorpos SS-A. Os autoanticorpos anti-Sm, 

normalmente encontrados nos casos de lúpus 

eritematoso sistémico, podem ocorrem em 5 a 20% dos 

pacientes com LED [29]. 

13.6. Tratamento 
 

Os pacientes devem ser alertados sobre a 

possibilidade de progressão para doença sistémica. O 

risco de progressão de LED para LES é de 16,7% nos 3 

anos após o primeiro diagnóstico e 17% nos 8 anos 

após diagnóstico [3, 30]. As medidas preventivas 

incluem evitar a exposição aos raios UV e o 

abandono de hábitos tabágicos. 

 
Ainda não existem estudos suficientes que 

documentem o tratamento da LED. Existem, porém, 

registos de utilização de fluocinonida de uso tópico, 

hidroxicloroquina e acitretina em pacientes com LED 

cutâneo [31]. 

 
No caso de alterações orais localizadas, o tratamento 

tópico é de primeira linha. Os corticosteroides tópicos 

(acetonido de triancinolona, valerato de 

betametasona, dipropionato de clobetasol, 

hidrocortisona, acetonido de fluocinolona) são a base 

do plano terapêutico. 
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Também podem ser utilizados inibidores de calcineurina 

(tacrolimus, pimecrolimus). A injeção intra-lesão de 

corticosteroides (acetonido de triancinolona) é útil no 

tratamento de lesões individuais. Muitas vezes, é necessário 

recorrer a um plano de tratamento sistémico para lesões 

recalcitrantes ou em casos de doença generalizada. Os 

medicamentos antimaláricos (hidroxicloroquina, cloroquina 

e quinacrina), prescritos individualmente ou em conjunto 

com corticosteroides sistémicos, são utilizados como 

fármacos sistémicos de primeira linha.  Em casos graves, 

podem ser utilizados os imunomodeladores (dapsona, 

talidomida, lenalidomida) e/ou retinoides orais (acitretina, 

isotretinoína, alitretinoína) e/ou imunossupressores 

(metotrexato, azatioprina, ciclofosfamida, micofenolato de 

mofetil, micofenolato de sódio, ciclosporina). Nos casos 

mais graves, pode ser contemplado o uso de agentes 

biológicos (rituximab, belimumab) [27, 32]. 

 
Pacientes com LED devem ser acompanhados em intervalos 

regulares. A resposta ao tratamento é diferente para cada 

paciente, podendo variar entre algumas semanas a meses. 

Devem ser tratados caso a caso para fins de controlo de 

sintomas e vigilância de potencial transformação maligna 

[19–24]. 

Conclusão 
 

As lesões malignas são detetadas em 20% dos pacientes 

com LED.  Estas têm uma aparência característica com 

atrofia central, circundada por estrias hiperqueratóticas 

radiantes. Podem ser clínica e histologicamente 

semelhantes ao líquen plano oral. O diagnóstico é 

realizado através de um exame histológico e 

imunofluorescência direta. 

Os corticosteroides tópicos constituem o tratamento de 

primeira linha. A transformação maligna nas lesões de LED é 

rara. Os cancros relacionados com LED desenvolvem-se, 

numa primeira fase, no lábio inferior, demonstrando um 

comportamento mais agressivo e com maiores taxas de 

recidiva, maior potencial metastático e mortalidade quando 

comparados com cancros não relacionados com o LED. 
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14.1. Predisposição genética ou familiar 
 

Esporadicamente, são encontradas séries de casos na 

literatura que sugerem que a predisposição para cancro 

oral pode ser hereditária [1]. Os autores levaram a cabo 

uma análise dos antecedentes familiares dos pacientes 

com cancro registados nos seus Centros, relatando uma 

agregação de cancro oral em cinco famílias. Os cancros 

em família constituíam 0,95% do total de casos de cancro. 

um estudo de caso controlado de Itália e da Suíça 

confirmaram que um historial familiar de cancro oral, da 

faringe ou da laringe é um forte determinante de risco de 

desenvolvimento de cancro oral e da faringe, 

independente do consumo de álcool e tabaco [2] 

[multivariante OR: 2,6, 95% IC: 1.5–4.5], enquanto o OR 

ajustado era muito maior 7.1 (95% IC: 1,3–37,2) naqueles 

com dois ou mais familiares diretos afetados. Neste 

estudo multicêntrico, não foi associado um risco 

acrescido de desenvolvimento de cancro oral e da faringe 

com antecedentes familiares de cancro noutras 

localizações. 

14.2. Predisposição Genética 
 

De entre as múltiplas síndromes de cancro descritas, os 

pacientes com diagnósticos de anemia de Fanconi, 

Disqueratose Congénita, xeroderma pigmentosum, 

síndrome de Li-Fraumeni, síndrome de Bloom, ataxia-

telangiectasia e síndrome de Cowden mostraram uma 

suscetibilidade aumentada para desenvolvimento de 

cancro oral, dada a sua instabilidade genética. A anemia 

de Fanconi evidencia a predisposição mais forte para 

desenvolvimento de cancro. A Disqueratose Congénita 

(DC) (também chamada de síndrome de Zinsser-Cole-

Engman) é uma condição hereditária rara com 

predisposição para a leucoplasia oral localizada na língua, 

que pode transformar-se em cancro nos primeiros anos 

de vida. 

 
Neste capítulo, descrevemos a suscetibilidade para cancro 

oral e alterações orais potencialmente malignas (OPMDs) 

em duas patologias cancerígenas, a saber, a anemia de 

Fanconi e a Disqueratose Congénita. As OPMDs 

associadas a estas duas síndromes são a Doença do 

Enxerto contra o Hospedeiro (DEcH) crónica 

(recentemente adicionada à classificação como OPMD em 

2020), o líquen plano oral e a leucoplasia oral. 

14.3. Anemia de Fanconi 
 

A anemia de Fanconi (AF) é uma doença multissistémica 

caracterizada por um espetro de anormalidades 

congénitas, insuficiência progressiva da medula óssea e 

pancitopenia, alta suscetibilidade para leucemia mieloide 

aguda (LMA) e tumores sólidos. Ocorre em todo o mundo 

e afeta 1 em 100 000 nascimentos nos EUA. É 

notavelmente mais comum entre os africânderes 

(aproximadamente 1 em 22 000), estimado em 1 em cada 

45 000 em Israel e a população cigana espanhola é 

relatada como a que tem maior incidência. 

 
A AF é uma síndrome clinicamente heterogénea de 

falência da medula óssea (FMO) e anormalidades 

congénitas que podem afetar todos os sistemas 

orgânicos. Os pacientes com AF podem ser detentores de 

várias malformações. As anomalias congénitas incluem 

malformações esqueléticas (baixa estatura, microcefalia 

ou polegar hipoplásico), anormalidades nos órgãos 

(renais, oftálmicos, auditivos, cardíacos e genitais) e 

pigmentação anormal da pele, como manchas “café com 

leite” (Tabela 14.1). Até à data, foram implicados 23 

genes na AF causada por mutações germinais num dos 

múltiplos genes AF (FANCA a FANCV). As mutações nos 

genes FANCA são as mais comuns, envolvidas em 60 a 

65% dos casos relatados.   Todas as mutações nos genes 

AF são herdadas de maneira autossómica recessiva, 

exceto FANCB e RAD51, que são ligados ao X e de 

transferência autossómica dominante, respetivamente. 

As proteínas AF interagem numa via celular comum e 

participam em vários mecanismos de reparação do ADN, 

particularmente das ligações cruzadas de ADN, 

estabilização genómica e regulação de proteínas a 

jusante. Defeitos em qualquer uma destas proteínas 

resulta em instabilidade genómica, mecanismos de 

reparação de ADN defeituosos e aumento do risco de 

desenvolvimento de cancro. Os pacientes com AF e 

disfunção hematopoiética geralmente necessitam de 

transplante de medula óssea (TMO) ou transplante de 

células estaminais hematopoiéticas (TCEH), sendo esta a 

opção de tratamento preferida.  Uma das complicações 

mais comuns após este transplante é o desenvolvimento 

da Doença do Enxerto contra o Hospedeiro (DEcH) 

crónica, também ele um fator de risco para o 

desenvolvimento de cancro - em particular, o carcinoma 

de células escamosas oral. A DEcH é agora reconhecida 

como uma alteração oral potencialmente maligna 

(OPMD) [3]. 
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Dada a ampla gama de anormalidades clínicas, os 

pacientes com AF necessitam de uma avaliação exaustiva 

no momento do diagnóstico. A AF pode ser indistinguível 

de outras síndromes genéticas, causando desafios ao 

diagnóstico. Em alguns casos, a expressividade variável da 

AF pode dificultar o diagnóstico precoce. Moreno et al [4] 

dão uma descrição clínica detalhada das alterações mais 

frequentes encontradas nos diferentes órgãos. O 

diagnóstico laboratorial é confirmado através da 

positividade no teste de instabilidade cromossómica após 

exposição aos agentes que provocam as ligações cruzadas 

do ADN. Outros métodos de diagnóstico incluem Western 

blotting, a técnica de Multiplex Ligation-Dependent Probe 

Amplification (MLPA) e Next-Generation Sequencing. Após 

a confirmação do diagnóstico, é necessário assegurar a 

vigilância vitalícia destes pacientes de forma a prevenir o 

aparecimento precoce de cancro. O aconselhamento 

genético é essencial. 

 

Malformações craniofaciais 

Atraso no desenvolvimento 

Estatura baixa 

Agenesia dentária (hipodontia), dentes pequenos 

Sangramento oral 

Gengivas demaciadas 

Associação VACTERL  

Polegar ou rádio anormais 

Osteoporose 

Falência medular progressiva 

Defeitos cardíacos 

Malformações geniturinárias e gastrointestinais 

Ectopia ou displasia renal  

Disfunção endócrina 

Diminuição da fertilidade 

Tabela 14.1. Características clínicas da anemia de Fanconi (adaptado 

de Nalepa and Clapp) [5]. 

 

Cerca de um quarto de pacientes com AF que 

desenvolvem tumores sólidos são diagnosticados com 

esta síndrome apenas após a descoberta de cancro. 

Portanto, este diagnóstico deve ser considerado em 

neoplasias em fases iniciais. O início precoce do cancro 

oral, conforme descrito em vários relatos de casos 

(citados abaixo) pode servir como um indicador para 

considerar o diagnóstico de AF em pacientes jovens que 

desenvolvem carcinoma de células escamosas da cabeça 

e do pescoço (CCECP) na ausência de fatores de risco. 

A anemia de Fanconi pode levar à falência da medula óssea e 

o TCEH pode levar à DEcH crónica. O aparecimento desta 

última em pacientes recetores de TCEH é considerado um 

fator de alto risco para o desenvolvimento de carcinoma de 

células escamosas da cabeça e do pescoço, sendo o tipo mais 

comum o CCEO. A incidência estimada é de 200 a 800 vezes 

maior em pacientes com AF do que na população geral. 

Recentemente, tem havido um interesse renovado entre os 

investigadores no desenvolvimento de CCEO em pacientes 

com AF. Numa revisão de casos relatados desta, a idade 

média dos 12 pacientes que desenvolveram cancro oral após 

transplante de medula óssea foi de 21 anos, 

significativamente menor do que a idade de 28 anos para 

pacientes que não receberam este transplante (P< 0.02). Isto 

sugere um possível efeito adverso do transplante, como a 

DEcH crónica no risco de desenvolvimento de cancro oral [6]. 

 

Masserot et al [7] descreveram a maior série, até à data, 

de casos de CCECP, que contou com 13 pacientes com 

esta patologia (8 na cavidade oral) com anemia de 

Fanconi após serem submetidos a TECH. A idade média 

dos pacientes, na altura do transplante, era de 9,7 anos e 

o CCECP foi diagnosticado num intervalo médio de 10 

anos após o transplante tendo sido encontrado em várias 

localizações na cavidade oral, sobretudo na língua, 

gengiva e palato. A idade média do diagnóstico de CCECP 

é de 20,6 anos. Três pacientes apresentaram tumor em 

dois locais. Verificou-se a existência de DEcH crónica 

extensa com lesões semelhantes a líquen plano em todos 

os pacientes. Antes do diagnóstico de CCECP ser 

confirmado, nove destes (69,2%) sofriam já de alterações 

potencialmente malignas, principalmente leucoplasia 

oral ou líquen plano oral. Millen et al [8] reportam um 

único caso de CCEO semelhante ao descrito acima. Teve 

origem na mucosa oral de uma paciente do sexo 

feminino, com 18 anos de idade, que desenvolveu DEcH 

crónica 9 anos depois de ter sido submetida a 

transplante da medula óssea doada pela irmã HLA 

idêntica, após diagnóstico de AF. Numa revisão 

sistemática, Furquim et al [9] identificam um total de 121 

indivíduos afetados por AF e CCEO em 47 publicações 

entre 1970 e 2016. A língua foi o local mais afetado. 

Estima-se que o risco total de desenvolvimento de 

cancro da cabeça e do pescoço em pacientes com AF seja 

500 a 700 maior, quando comparado com a população 

geral [10], sendo que a maioria desenvolveu carcinoma 

em tenra idade. Portanto, jovens que desenvolvam 

CCECP devem ser submetidos a testes diagnósticos de 

AF. Pacientes com AF podem apresentar quadro de 

alterações potencialmente malignas, especialmente 

leucoplasia oral [11] e DEcH crónica [12]. 
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De entre 138 pacientes brasileiros com AF que não foram 

sujeitos a transplante de células estaminais 

hematopoiéticas (TCEH), 16 (12%) foram diagnosticados 

com leucoplasia oral, com idade média de 16,5 anos [13]. 

 
Tendo em consideração que os pacientes com AF 

apresentam um risco muito elevado de desenvolvimento 

de CCEO, o exame regular para detetar OPMDs ou cancro 

é um passo crucial para o seu tratamento. O risco de 

desenvolvimento de cancro oral em pacientes com AF 

pode ser ainda maior, uma vez que a mortalidade por 

anemia aplástica é reduzida e a taxa de sobrevivência após 

transplante de medula óssea é maior. A ocorrência de 

carcinoma de células escamosas na língua num jovem que 

não fume deve levar à consideração imediata da AF,  

Uma vez que a condição médica subjacente obriga a 

realização de um teste de instabilidade cromossómica. 

14.4. Disqueratose Congénita 
 

A Disqueratose Congénita (DC) (também conhecida por 

síndrome de Zinsser- Cole-Engman) é uma condição 

hereditária rara, onde a manutenção da telomerase é 

disfuncional. É vista como uma lesão potencialmente 

maligna.  Nota-se uma maior predisposição para 

desenvolvimento de cancro oral em pacientes com esta 

patologia [14]. A patogénese é atribuída à mutação de vários 

genes que auxiliam a manter a telomerase. A hereditariedade 

é heterogénea e pode estar ligada ao cromossoma X, 

autossomática dominante ou recessiva, com penetrância 

variável [15]. 

Gopal Ray et al [16] descreveram um caso esporádico 

de DC sem existência de qualquer outra condição 

associada aos irmãos ou aos familiares de segundo e 

terceiro graus de um paciente. Normalmente, esta 

condição começa desde cedo e deve sempre ser 

considerada e devidamente excluída em crianças que 

apresentem leucoplasia oral. Consiste na tríade de 

leucoplasia oral (geralmente no dorso da língua, mas 

pode desenvolver-se em qualquer membrana da 

mucosa no corpo), hiperpigmentação da pele 

(normalmente reticulada no pescoço, face, dorso e 

membros superiores) e distrofia ungueal [17]. Lesões 

com aspeto liquenoide também foram reportadas [15]. 

O prognóstico, por norma, é pouco favorável, quer pelo 

potencial de transformação maligna nas lesões orais ou 

pela falência da medula óssea, que resulta em infeção 

generalizada e morte. Já foram levadas a cabo algumas 

tentativas de identificação de potenciais marcadores 

em transformações cancerígenas futuras dentro destas 

alterações orais. A existência de padrão de expressão 

de citoqueratina irregular e expressão anormal de p53, 

bem como alterações a nível ultra-estrutural 

(características do feto/recém-nascido) foram 

reportadas tão cedo quanto 10 anos antes da 

transformação maligna [18, 19]. A identificação de uma 

placa branca (leucoplasia oral) dentro da boca de uma 

criança, sem presença de qualquer outra causa óbvia, 

deve levantar a suspeição sobre esta condição rara. Os 

pacientes com DC têm um reconhecido risco 

aumentado de malignidade que advém de leucoplasia 

oral pré-existente, e a incidência desta transformação é 

de aproximadamente 35% [20]. A disqueratose 

congénita é abordada em maior profundidade no 

Capítulo 6.
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