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RESUMO 

 

Com o objetivo de determinar as alterações da região oral e maxilofacial 

diagnosticadas no ambulatório de Estomatologia da Universidade Estácio de 

Sá, 1075 prontuários foram retrospectivamente revisados no período de 2002 a 

2008. As doenças diagnosticadas foram classificadas em 18 grupos tendo 

como referência a classificação proposta por Neville et al. (2009) e mais 2 

grupos que incluíram diagnósticos inespecíficos e ausência de alteração no 

momento do exame. Os diagnósticos observados foram classificados em 

grupos de doenças correlatas, distribuídos de acordo com a frequência relativa 

e absoluta e analisados dentro de cada um dos seus grupos. O sexo feminino 

foi o mais prevalente (60%) e houve predomínio de pacientes leucodermas. A 

média de idade dos pacientes foi de 41 anos (variando de 1 mês a 94 anos de 

idade). Foram diagnosticadas 1444 doenças e alterações bucais nos 1075 

pacientes, classificadas dentro de 20 grupos diferentes de alterações. Os 

grupos mais prevalentes foram os tumores dos tecidos moles (184, 12,7%), as 

alterações do desenvolvimento (161, 11,2%), as patologias epiteliais (127, 

8,8%), as patologias das glândulas salivares (125, 8,7%), as injúrias físico-

químicas (105, 7,3%), as doenças da polpa e periápice (103, 7,1%), e as 

anormalidades dentárias (93, 6,4%). Individualmente, as doenças mais 

frequentes incluíram as hiperplasias fibrosas (120, 8,3%), as candidoses (77, 

5,3%), as lesões periapicais inflamatórias (72, 5,0%), as injúrias por agentes 

externos (48 casos, 3,3%), mucoceles e rânulas (48 casos, 3,3%) e carcinoma 

oral (36, 2,5%). Os resultados encontrados assemelham-se àqueles reportados 
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em estudos semelhantes na literatura nacional e internacional e permitirão 

estabelecer estratégias preventivas e de adequação de atendimento no 

ambulatório específicas para a população-alvo do serviço. 

 

Palavras-chave: Epidemiologia; Estomatologia; doenças orais. 
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ABSTRACT 

 

 With the aim of determining, through a retrospective study, the diseases and 

conditions  in oral and maxillofacial region diagnosed in the Stomatology clinic, 

Estácio de Sá University, in the period from 2002 to 2008, a total of 1075 

clinical charts from the patients attending the clinic were reviewed. The 

diseases diagnosed  were classified in 18 groups,  with reference to 

the classification proposed by Neville et al. (2009) and two more groups that 

included non-specific diagnoses and the group that had no change during the 

examination. The diagnoses found were classified into groups of related 

conditions, distributed  according to  relative and absolute 

frequencies and analyzed within each of their groups and distributed in relative 

and absolute values and analyzed as groups with respect to their frequency. 

Females represented 60% of the sample and there was a predominance of 

Caucasian patients. Mean age of the patients was 41 years (ranging from 1 

month to 94 years old). A total of 1444 oral conditions and diseases were 

diagnosed in the 1075 patients and they were classified into 20 different groups. 

The most prevalent groups included soft tissue tumors (184, 12,7%), 

developmental defects (161, 11,2%), epithelial diseases (127, 8,8%), salivary 

gland diseases (125, 8,7%) , physical and chemical injuries (105, 7,3%),  pulp 

and periapical diseases (103, 7,1%) and dental abnormalities (93, 

6,4%). Individually, the most frequent diseases and conditions included fibrous 

hyperplasia (120, 8,3%), candidosis (77, 5,3%), periapical inflammatory lesions 

(72, 5,0%), injuries caused by external agents (48, 3,3%), mucoceles and 
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ranula (48, 3,3%) and oral carcinomas (36, 2,5%). Results resembled those 

reported in similar studies in national and international literature and will allow 

the establishment of preventive strategies and the adequacy of the clinical 

service offered to the target population.  

 

Keywords: Epidemiology; Stomatology; oral diseases. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Estomatologia é a especialidade da odontologia que atua na 

prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças da cavidade oral e do 

complexo maxilofacial, estando intimamente relacionada com a patologia bucal, 

a radiologia e a cirurgia bucomaxilofacial (PINTO, 2009).   

O conhecimento da prevalência de doenças bucais por meio de  

levantamentos epidemiológicos desempenha um importante papel na saúde 

pública sendo de inestimável valor em países como o Brasil que possuem 

grandes diferenças econômicas, culturais e demográficas regionais 

(MEDRONHO et al., 2006).  

A epidemiologia, a clínica e o laboratório constituem o tripé de todo o 

conhecimento em saúde possibilitando o acúmulo e a disseminação de 

conhecimentos científicos sobre a patogênese, distribuição e agravos da 

doença à saúde das populações humanas. Estudos descritivos são de 

execução relativamente simples, de baixo custo e rápidos, já que não 

demandam o seguimento dos indivíduos ao longo do tempo e fornecendo 

importantes subsídios para o aperfeiçoamento, elaboração e execução de 

programas de saúde para as diversas populações com conteúdos 

programáticos nas áreas de educação em saúde (TORREÃO et al., 1999; 

ANTUNES et al., 2006; BERTOJA et al., 2007). Além disso, levantamentos 

epidemiológicos quando realizados periodicamente podem ser de grande valia  

para o conhecimento da realidade de uma determinada população  já que 

permitirem a síntese de um enorme conjunto de variáveis e processos com alto 
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grau de complexidade, representando a primeira base científica em novas 

áreas de pesquisa possibilitando valiosos aportes para o conhecimento das 

suas prevalências, geração de hipóteses, descrição de mecanismos, formas de 

prevenção e manejo e análises de tendências em relação a temas emergentes 

de investigação (ANTUNES et al., 2006).  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. A IMPORTÂNCIA DOS ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS 

A epidemiologia há muito tempo tem sido descrita como o estudo dos 

determinantes da distribuição de doença na população. Os principais 

determinantes são o tempo, o lugar e a pessoa. A distribuição de acordo com 

esses fatores pode fornecer indícios fortes da causa e do controle da doença, 

bem como da necessidade de serviços de saúde (FLETCHER & FLETCHER, 

2006).  

A epidemiologia é um passo essencial no estudo de uma doença 

devendo “descrever precisamente sua ocorrência na população”. Essa 

descrição tem como categorias básicas a distribuição temporal, espacial e 

pessoal, para identificar o padrão geral de ocorrência e os grupos de risco 

(BARRADAS, 1997).  

A descrição metódica do comportamento da doença permite a 

elaboração de hipóteses com base na ocorrência usual de doenças conhecidas 

e possibilita o uso da analogia tanto no estudo das doenças novas, quanto na 

explicação de doenças já conhecidas e os fatores que possibilitam as suas 

variadas manifestações (BARRADAS, 1997).  

Conceitua-se como epidemiologia descritiva a abordagem das 

características das doenças que afetam a coletividade e sua interpretação, 

procurando avaliar se houve variação do número de doentes ao longo dos 

anos, se uma área geográfica tem frequência da doença mais alta do que 
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outras e se existem características peculiares entre as pessoas com a doença 

ou condição sob estudo, em contraste com aquelas que não apresentam a 

doença (BARRADAS, 1997). 

Essas abordagens, muitas vezes tratadas como “menos científicas” e 

com menor grau de sofisticação analítica, utilizam questões teóricas, 

conceituais e metodológicas que são tão ou mais desafiadoras do que aquelas 

relativas aos demais tipos de desenhos de investigação utilizados em estudos 

epidemiológicos (BARRADAS, 1997). A Tabela 1 mostra uma síntese dos tipos 

de estudos epidemiológicos existentes e um resumo das observações sobre a 

forma de análise empregada em cada um deles. 

 

Tabela 1. Classificação dos estudos epidemiológicos.  

Tipos de estudos Observações sobre as análises empregadas 

Descritivo Descrever o padrão da ocorrência de doenças em relação a variáveis 
ligadas à pessoa, ao tempo e ao lugar. 

Analítico Testar hipóteses específicas de associação causal entre as variáveis. 

Exploratório Quando a descrição é complementada pelo estudo de associações 
entre variáveis, porém de modo não dirigido à comprovação de 
hipóteses específicas. 

Ensaio clínico 
randomizado 

Incidência do desfecho nos expostos x não expostos;Estudos de 
intervenção, experimentais;Critério de alocação da intervenção é 
aleatório. 

Coorte 
 
 
 

Modalidade de observação longitudinaI cujo objetivo central é medir a 
incidência do desfecho nos expostos x não expostos; Observação 
longitudinal, retrospectivo;Ponto chave é a seleção dos casos-
controle. 
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Caso-controle Modalidade de observação longitudinal que se inicia com a seleção 
de um grupo de indivíduos portadores da doença que se pretende 
estudar. Chance de expostos nos casos/Chance de expostos no 
controle 

 
Relatos de casos ou 
de séries de casos 

 
Descrição detalhada sobre um determinado número de 
manifestações da doença, relatando em profundidade as 
características de interesse que podem sugerir hipóteses etiológicas. 

Estudos ecológicos Utilizam medidas aferidas para grupos de população e não para 
indivíduos. A descrição e a análise são referidas à média de 
exposição e à prevalência ou à taxa de doença nas unidades 
geopolíticas consideradas. 

Estudos de séries 
temporais 

A agregação é efetuada não em diferentes contextos geográficos em 
um único período de referência, mas em uma única região geográfica 
de referência e em diferentes períodos. Sua análise de séries 
temporais procura identificar padrões de regularidade na variação 
das grandezas estudas. 
 

Estudos de 
vigilância em saúde 

Conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou a 
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes da saúde individual ou coletiva com a finalidade de 
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. 

Transversal, 
seccional 

Prevalência do agravo nos expostos x não expostos; Desfecho e 
exposição coletados em um mesmo ponto no tempo; Não permite o 
cálculo de incidências. 

Metanálise Análise estatística que permite combinar e sintetizar resultados de 
vários estudos;Identificar padrões comuns e diferenças entre os 
achados desses estudos. 

Fonte: Antunes et al., 2006 
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2.2. PREVALÊNCIA DAS DOENÇAS BUCAIS – ASPECTOS GERAIS 

 Ao realizar a análise da distribuição das doenças e de seus 

determinantes nas populações, no espaço e no tempo, é necessário um exame 

cuidadoso de três questões primordiais: quem adoeceu, o local e quando a 

doença ocorreu (MEDRONHO et al., 2006). Ao revisarmos a literatura com o 

objetivo de analisar os resultados dos estudos epidemiológicos é necessário 

agrupá-los levando em consideração os critérios utilizados, a faixa etária 

estudada e o desenho de estudo escolhido. Os tópicos seguintes e suas 

respectivas tabelas foram desenvolvidos com o objetivo de sintetizar e facilitar 

a visualização dos dados coletados por meio de  revisão da literatura, 

permitindo a comparação dos seus resultados. 

 

2.3. ESTUDOS AVALIANDO ESPECIALMENTE PACIENTES ADULTOS  

IKEDA et al. (1995) avaliaram 1319 indivíduos em um,nove aldeias no 

Cambodja, país asiático da Indochina, com objetivo de desenvolver um banco 

de dados de saúde oral e investigar a epidemiologia das lesões da mucosa oral 

desta população. Os diagnósticos clínicos foram classificados de acordo com a 

Organização Mundial da Saúde. Ao final, 5% dos indivíduos examinados 

apresentavam alguma lesão oral, sendo as lesões liquenóides (2%), as 

candidoses (1,4%) e as leucoplasias (1%) respectivamente. Cabe ressaltar que 

neste estudo a frequência de fibrose submucosa oral (0,2%) e de carcinoma 

oral, (0,1%) foi também relevante, em virtude do hábito de mastigar betel 

verificado na população estudada.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indochina�
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Em um estudo conduzido na Malásia por ZAIN et al. (1997) a 

prevalência de lesões da mucosa oral foi determinada por meio da análise de 

uma amostra aleatória, estratificada, que incluiu indivíduos acima dos 25 anos 

de idade de 14 estados durante um período de cinco meses entre os anos de 

1993 e 1994. A média de idade dos pacientes foi de 44,5 anos e 40,2% dos 

indivíduos eram do sexo masculino e 59,8% do sexo feminino. A estomatite 

protética (33,5%), as lesões associadas ao hábito de mascar tabaco (16%), as 

leucoplasias (10%), o palato de fumante (5%) e o líquen plano (4%) foram 

respectivamente as lesões mais encontradas. A análise dos indivíduos mostrou 

que alguns grupos raciais, como alguns grupos de indígenas, mostraram maior 

prevalência de pré-carcinoma oral, em contraste com grupos raciais compostos 

de chineses. 

KOVAC-KOVACIC & SKALERIC (2000) divulgaram os resultados de seu 

estudo sobre a prevalência de lesões da mucosa oral em uma população da 

Eslovênia. A pesquisa selecionou 555 indivíduos a partir de uma amostra inicial 

de 1609 indivíduos que já haviam sido avaliados entre 1983 a 1987 e que, após 

dez anos, foram convidados a retornar. Todos os 555 indivíduos que 

retornaram para entrevista estavam  dentro da faixa etária de 25 a 75 anos de 

idade. Os resultados mostraram a presença de uma ou mais lesões mucosas 

em 61,6% da população estudada, incluindo aqueles pacientes com histórico 

de herpes labial recorrente (16%) e de ulcerações aftosas recorrentes 

(9,7%). Cerca de um terço dos pacientes apresentavam alterações orais, sendo 

as mais frequentes os grânulos de Fordyce (49,7%), a língua fissurada 

(21,1%), as varizes (16,2%), as estomatites protéticas (4,3%) e as leucoplasias 
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(3,1%). Lesões relacionadas com o uso do tabaco (leucoplasias e palato do 

fumante) foram significativamente mais prevalentes em homens do que em 

mulheres, enquanto o líquen plano, a estomatite protética e a infecção 

herpética labial recorrente ocorreram com maior frequência na população 

feminina. 

REICHART (2000) realizou um estudo na Alemanha com o objetivo de 

determinar a prevalência de lesões da mucosa oral e sua relação com o 

envelhecimento, dividindo a população estudada em dois grupos etários: 35-44 

anos e 65-74 anos. A amostra mais jovem foi composta de 655 participantes, 

dos quais 65% apresentavam alguma alteração oral. As mais frequentes foram 

infecção herpética labial (31,7%), grânulos de Fordyce (26,6%) e mordedura da 

mucosa (10%) respectivamente. 

GARCÍA-POLLA VALLEJO et al. (2002) publicaram um estudo com o 

objetivo de determinar a prevalência de  lesões orais em adultos com mais de 

30 anos na cidade de Oviedo (Espanha), e analisar a relação entre a 

prevalência de lesões orais, hábitos tóxicos (tabaco e  álcool) e uso de 

próteses totais nestes pacientes. Metade dos pacientes examinados 

apresentava alguma lesão oral, sendo as mais frequentes as lesões friccionais 

(7,5%), as úlceras traumáticas (7,1%), e as estomatites protéticas e candidoses 

(6,5%) respectivamente. O estudo mostrou relação entre o uso de tabaco e 

álcool e o aparecimento de leucoplasias, e uma relação positiva entre o uso de 

próteses totais e o aparecimento de candidose 

pseudomembranosa, hiperplasia fibrosa e estomatite protética. 
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SCHULMAN et al. (2004) reportaram os resultados do Terceiro Exame 

Nacional de Saúde e Nutrição dos Estados Unidos, observando a presença de 

lesões orais em mais de um quarto do total de 17235 indivíduos acima de 17 

anos de idade examinados. As lesões mais prevalentes respectivamente foram 

as estomatites (8%), a mordedura da mucosa (3%), as lesões associadas ao 

tabaco (2,5%), e a tatuagem por amálgama (3%). De forma geral as lesões 

associadas ao uso de próteses (estomatites, úlceras e hiperplasias) e aquelas 

associadas ao uso do tabaco representaram 4,7% dos 28% de lesões, 

reforçando a importância destes dois grupos de fatores etiológicos na 

patogênese das doenças orais.  

 MUMCU et al. (2005) determinaram por meio de um estudo transversal, 

a prevalência e a distribuição de lesões orais em uma população da Turquia 

incluindo 765 indivíduos dos 5 aos 95 anos de idade. Em 42% da amostra 

foram observadas alterações orais, das quais as pigmentações melânicas 

(7%), a língua fissurada (5%) e as varizes linguais (4%) foram as mais comuns. 

Observaram ao final da análise que os indivíduos acima de 65 anos de idade 

mostraram maior frequência de alterações e lesões orais.  

CASTELLANOS & DIAZ-GUZMAN (2008) realizaram um estudo 

epidemiológico no México com pacientes em uma faixa etária entre 15 e 97 

anos de idade que procuraram atendimento odontológico. Os autores relataram 

a presença de lesões orais em 36% dos pacientes, tendo sido relatados 68 

tipos diferentes de lesões orais, das quais o leucoedema (10%), as úlceras 

traumáticas (4%), o eritema traumático (3%) e as queratoses friccionais (3%) 

foram respectivamente as mais frequentes. 
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MATHEW et al. (2008) avaliaram a prevalência de lesões orais 

encontradas em pacientes que procuraram uma faculdade de odontologia na 

Índia. A amostra foi constituída de 1190 pacientes, incluindo 63% de homens e 

37% de mulheres. A idade dos pacientes variou dos 2 aos 80 anos de idade e 

72% da amostra tinham idades na faixa de 21 a 60 anos de idade. Ao final, 

41,2% dos pacientes da amostra apresentavam alguma alteração oral, sendo 

os grânulos de Fordyce (6,5%), a queratose friccional (5,8%) e a língua 

fissurada (5,7%) respectivamente as três alterações mais comuns. Analisando 

individualmente as alterações, os autores encontraram peculiaridades inerentes 

a cada condição: a presença de língua fissurada e de leucoedema aumentou 

com a idade, tendo sido mais prevalente nos homens e, a queratose friccional 

foi mais prevalente em homens que em mulheres, em especial na faixa etária 

entre 21 e 60 anos. 

PENTENERO et al. (2008), na Itália, realizaram um estudo retrospectivo 

em 4098 indivíduos de uma população adulta (com idades entre 19 e 96 anos 

de idade), durante o período de 1996 a 2003, para analisar a associação de 

lesões orais com fatores de risco, como álcool, tabaco e uso de próteses 

removíveis. À exceção dos defeitos de desenvolvimento da região bucal e 

maxilofacial, que não foram avaliadas no estudo, foram encontradas alterações 

orais em 25% dos indivíduos examinados, em especial úlceras traumáticas 

(3%), mordedura da mucosa (2%), estomatite protética (2%), e queratose 

friccional (2%) respectivamente. A associação tabaco-álcool mostrou-se mais 

relacionada às lesões friccionais, leucoplasias, pigmentação melânica e ao 
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palato de fumante. Os usuários de próteses mostraram maior associação com 

o risco de desenvolvimento de candidose, e de lesões traumáticas e friccionais.  

CEBECI et al. (2009) selecionaram uma amostra de 5000 pacientes que 

procuraram atendimento odontológico de rotina na Turquia, com idades 

variando entre 17 e 85 anos. Ao final da análise, observaram que 15,5% dos 

pacientes apresentavam lesões orais, incluindo especialmente as variações da 

normalidade (7%), as ulcerações aftosas (2%), as lesões herpéticas (2%), e as 

úlceras traumáticas (1%) respectivamente. Entre as lesões brancas 

diagnosticadas, as leucoplasias foram quatro vezes mais frequentes nos 

homens do que nas mulheres, e as lesões como um todo foram mais 

frequentes em pacientes tabagistas. 

Um estudo conduzido com uma amostra de pacientes encaminhados 

à uma faculdade de odontologia no Irã teve como objetivo avaliar a frequência 

das alterações de desenvolvimento da cavidade oral, consideradas como 

variações de estruturas normais, em um grupo de 598 indivíduos com idade 

variando de 1 a 100 anos de idade. Foram consideradas apenas alterações 

como o leucoedema, grânulos de Fordyce, língua geográfica, língua fissurada, 

língua pilosa, glossite romboidal mediana e varizes linguais. Ao final, quase 

50% dos pacientes apresentavam alguma alteração na cavidade oral, sendo as 

mais comuns os grânulos de Fordyce (27,9%), a língua fissurada (12,9%), o 

leucoedema (12,5%) e a língua pilosa (8,9%) respectivamente. Todas foram 

mais frequentes no sexo masculino e fatores como idade, educação e 

ocupação não mostraram influência significativa sobre a prevalência das 

alterações (JAHANBANI et al., 2009). 
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 A Tabela 2 mostra um resumo das principais informações sobre os 

estudos anteriormente revisados sobre frequência de alterações orais 

avaliando especialmente indivíduos adultos. 

 

 

Tabela 2. Estudos da frequência de lesões orais em indivíduos adultos nos 

últimos 14 anos.   

Autores-Ano Local Características do 
estudo 

N Idade % * Alterações encontradas 

Ikeda et al.  
1995 

Cambodja Transversal; Amostra 
randomizada 

1319 15-99 5 Lesões liquenóides (2%), 
Candidose (1,4%), 
Leucoplasia (1%), Fibrose 
submucosa (0,2%), carcinoma 
oral, (0,1%) 

Zain et al.  
1997 

Malásia Amostra aleatória 
estratificada 

11707 > 25 9,7 Estomatite protética (33,5%), 
Lesão por mascar tabaco 
(16%), Leucoplasia (10%), 
Palato de fumante (5%), 
Líquen plano (4%) 

Kovac-Kovacic & 
Skaleric 
2000 

Eslovênia Estudo transversal; 
Amostra de conveniência 

1609 25-75 34,5 Grânulos de Fordyce (49,7%), 
Língua fissurada (21,1%), 
Varizes (16,2%), Estomatite 
protética (4,3%), Leucoplasia 
(3,1%) 

Reichart 
2000 

Alemanha Estudo transversal 655 35-44 65 Herpes labial (31,7%), 
Grânulos de Fordyce (26,6%), 
Mordedura da mucosa (10%) 

Garcia-Polla 
Vallejo et al. 
2002 

Espanha Amostra aleatória simples 308 > 30 51 Lesão friccional (7,5%), Úlcera 
traumática (7,1%), Estomatite 
protética e candidose (6,5%), 
Pigmentação melânica (5,8%), 
Hiperplasia protética (5,2%) 

Schulman et al. 
2004 

Estados 
Unidos 

Transversal                   
Amostra aleatória simples 
por conglomerado 

17235 > 17 28 Estomatites (8%), Mordedura 
da mucosa (3%), Lesões por 
tabaco (2,5%), Tatuagem por 
amálgama (3%) 

Mumcu et al. 
2005 

Turquia Transversal; Amostra 
aleatória simples por 
conglomerado 

765 5-95 42 Pigmentação melânica (7%), 
Língua fissurada (5%), Varizes 
linguais (4%), Estomatite 
protética (4%), Língua pilosa 
(4%)  

Castellanos & 
Diaz-Guzman 
2008 

México Transversal; Amostra de 
conveniência; Biópsia 

23785 15-97 36 Leucoedema (10%), Úlceras 
traumáticas (4%), Eritema 
traumático (3%), Queratose 
friccional (3%) 

Mathew et al. 
2008 

Índia Transversal; Amostra de 
conveniência; Biópsia 

1190 2-80 41,2 Grânulos de Fordyce (6,5%), 
Queratose friccional (5,8%), 
Língua fissurada (5,7%), 
Leucoedema (3,8%), Palato do 
fumante (2,8%) 
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Pentenero et al. 
2008 

Itália Amostra de conveniência; 
Biópsia;  Exclusão dos 
defeitos de 
desenvolvimento da 
região bucal e maxilo 
facial 

4098 19-96 25 Úlceras traumáticas (3%), 
Mordedura da mucosa (2%), 
Estomatite protética (2%), 
Queratose friccional (2%) 

Cebeci et al. 
2009 

Turquia Amostra de conveniência; 
Transversal descritivo 

5000 17-85 15,5 Variações da anatomia (7%), 
Ulcerações aftosas (2%), 
Lesões herpéticas (2%), 
Úlceras traumáticas (1%) 

Jahanbani et al. 
2009 

Irã Amostra de conveniência; 
Estudo transversal; 
inquérito 

598 1-100 49,3 Grânulos de Fordyce (27,9%), 
Língua fissurada (12,9%), 
Leucoedema (12,5%), Língua 
pilosa (8,9%) 

* Percentual de pacientes apresentando alterações  

 

2.4. ESTUDOS AVALIANDO PACIENTES COM IDADE ABAIXO DOS 18 

ANOS 

KLEINMAN et al. (1994) realizaram  estudo com o objetivo de avaliar a 

saúde bucal de escolares dos Estados Unidos e, para tal, foi incluída a 

avaliação da presença de alterações orais. Cerca de 4% das crianças tinham 

uma ou mais lesões na mucosa oral presentes no momento do exame, em 

especial ulcerações aftosas recorrentes (1,2%), herpes labial (0,8%), lesões 

associadas ao uso do tabaco (0,7%) e língua geográfica (0,6%) 

respectivamente. Ainda, 33% e 37% das crianças examinadas relataram 

história pregressa de herpes labial recorrente e de úlceras aftosas recorrentes, 

respectivamente. Quase 10% dos indivíduos com idades entre 12 e 17 anos 

relataram utilizar tabaco. A alteração da prevalência nos pacientes tabagistas 

se dá principalmente sobre as lesões associadas ao uso destes hábitos.  

BESSA et al. (2004) realizaram um estudo transversal com crianças 

brasileiras entre 5 e 12 anos de idade, encontrando uma frequência de  

alterações orais de 27%. As alterações mais frequentes foram a língua 
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geográfica (30%), a mordedura da mucosa (20%) e as máculas melanocíticas 

(8,5%) respectivamente. As ulcerações aftosas recorrentes e a língua fissurada 

foram encontradas com maior frequência nos grupos socioeconômicos mais 

altos do que as lesões de herpes labial e de queilite angular.  

SCHULMAN (2005) mostrou por meio de um estudo transversal os 

resultados encontrados no Terceiro Estudo Nacional de Saúde e Nutrição 

(1988–1994) nos Estados Unidos. Aproximadamente 10% dos indivíduos 

examinados, com idades entre 2 e 17 anos de idade, apresentavam alterações 

orais, das quais a mordedura da mucosa (20%), a língua geográfica (13%), a 

estomatite aftosa recorrente (13%) e as lesões labiais associadas ao herpes 

(10%) foram as mais frequentes.  

PARLAK et al. (2006) realizaram um estudo transversal  na Turquia com 

o objetivo de determinar a prevalência de lesões orais em 993 indivíduos com 

idades entre 13 e 16 anos. No momento do exame, 26% dos examinados 

apresentavam ao menos uma lesão oral, incluindo especialmente a queilite 

angular (9%), a linha alba (5%) e as ulcerações aftosas recorrentes (4%) 

respectivamente. Foi encontrada pelos autores uma correlação significativa 

entre a queilite angular, estomatites aftosas e a presença de anemia. 

Na Itália, MAJORANA et al. (2010) revisaram os prontuários de crianças 

de 0-12 anos atendidas no ambulatório de Odontopediatria da Universidade de 

Brescia em um período de 10 anos. Os resultados revelaram que a frequência 

de crianças diagnosticadas com alguma alteração na mucosa foi de 28,9%. O 

estudo encontrou 17 tipos diferentes de alterações afetando a mucosa oral e as 

lesões mais frequentes foram candidose (28,4%), alterações na língua, 
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incluindo língua geográfica (18,5%), injúrias traumáticas (17,8%), úlceras 

aftosas recorrentes (14,8%), herpes simples tipo I (9,3%) e eritema multiforme 

(0,9%) respectivamente. Neste estudo, as cáries, as doenças da polpa e 

periápice e as inflamações de origem periodontal foram excluídas. 

A Tabela 3 mostra um resumo das principais informações sobre os 

estudos anteriormente revisados sobre frequência de alterações orais 

avaliando indivíduos com idades abaixo dos 18 anos. 

 

Tabela 3. Estudos da freqüência de lesões orais em pacientes com idades 

abaixo dos 18 anos encontrados nos últimos 16 anos.   

Autores Local Características do 
estudo 

N Idade % * Principais alterações 
encontradas 

Kleinman et al. 
1994 

Estados 
Unidos 

Amostra aleatória 
simples 

39206 5-17 4 Aftas recorrentes (1,2%), Herpes 
labial (0,8%), Lesões por tabaco 
(0,7%), Língua geográfica (0,6%) 

Bessa et al. 
2004 

Brasil Estudo transversal; 
Amostra de 
conveniência 

1211 5-12 27 Língua geográfica (30%), 
Mordedura da mucosa (20%), 
Mácula melanocítica (8,5%) 

Schulman 
2005 

Estados 
Unidos 

Amostra aleatória 
simples por 
conglomerado 

10032 2-17 10 Mordedura da mucosa (20%), 
Língua geográfica (13%), 
Estomatite aftosa (13%), Herpes 
labial (10%) 

Parlak et al. 
2006 

Turquia Estudo 
Transversal; 
Amostra de 
conveniência 

993 13-16 26 Queilite angular (9%), Linha alba 
(5%), Ulcerações aftosas 
recorrentes (4%), Herpes labial 
(3%) 

Majorana et al. 
2010 

Itália Amostra de 
conveniência 

10128 0-12 28,9 Candidose (28,4%), Alterações na 
língua (18,5%), Injúrias 
recorrentes traumáticas (17,8%), 
Aftas (14,8%), Herpes simples 
(9,3%) 

* Percentual de pacientes apresentando alterações  
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2.5. ESTUDOS AVALIANDO PACIENTES COM IDADE ACIMA DOS 60 

ANOS  

FLEISHMAN et al. (1985) realizaram um estudo com o objetivo de 

verificar a prevalência e os fatores de risco associados ao aparecimento de 

lesões intraorais em indivíduos com mais de 64 anos residentes em Jerusalém. 

As alterações mais frequentes incluíram a candidose (11,2%), a queilite angular 

(6,8%), e os fibromas traumáticos (1,3%) respectivamente e os autores 

encontraram evidências de que tanto a deficiência de higiene oral e a utilização 

de próteses mal adaptadas ou em condições precárias foram fatores de risco 

para o aparecimento de lesões intraorais nesta faixa etária. 

REICHART (2000) registrou a frequência de lesões da mucosa oral em 

um estudo transversal que teve seus resultados divididos por grupos etários. 

Os indivíduos idosos, situados na faixa etária entre 65 e 74 anos de idade, 

mostraram frequência de 35% de lesões orais, incluindo especialmente os 

grânulos de Fordyce (67%), o herpes labial (20%), a língua fissurada (19%),  e 

a estomatite protética (18%). Os resultados deste grupo etário, quando 

comparados aos resultados do grupo etário mais jovem também avaliado no 

mesmo estudo, mostraram que as alterações da mucosa oral e sua morbidade 

aumentam com a idade, reforçando a necessidade de exames de rotina da 

cavidade oral neste grupo específico de pacientes. 

ESPINOZA et al. (2003) com o objetivo de determinar a frequência de 

lesões da mucosa oral e fatores associados entre indivíduos chilenos idosos, 

avaliaram uma amostra aleatória constituída por 889 indivíduos com mais de 

65 anos de idade.  A frequência de lesões orais diagnosticadas nesta amostra 
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foi de 53%, incluindo especialmente a estomatite protética (22%), as 

hiperplasias reacionais (9,4%) e as lesões pigmentadas isoladas (4%) 

respectivamente. O uso de próteses foi relacionado ao aumento da 

probabilidade do aparecimento de uma ou mais lesões na mucosa oral neste 

grupo de pacientes. 

DUNDAR & KAL (2007) avaliaram a frequência de alterações e doenças 

orais e fatores de risco associados em uma amostra de 700 indivíduos com 

faixa etária a partir de 60 anos de idade. Alterações orais foram identificadas 

em 41% dos pacientes e foram representadas principalmente pela língua 

fissurada (9%), varizes linguais (8%), estomatites protéticas (6%), úlceras 

traumáticas (6%), e hiperplasias associadas a próteses (5%) respectivamente. 

Dos 310 usuários de próteses, 36,4% apresentaram estomatites, hiperplasias, 

úlceras traumáticas e queilite angular. As leucoplasias predominaram no sexo 

masculino apresentando como maior fator de risco o consumo de tabaco.  

MUJICA et al. (2008) realizaram um estudo descritivo, exploratório e 

analítico em uma população idosa na Venezuela, representada especialmente 

por indivíduos institucionalizados (78%). Ao todo, 340 pacientes foram 

avaliados e, além do diagnóstico da lesão e de sua localização anatômica, 

foram avaliadas informações sobre etilismo, tabagismo, fatores traumáticos, e o 

uso de próteses e sua adaptação. As alterações de desenvolvimento como 

leucoedema, varizes linguais, glossite migratória benigna, língua fissurada e os 

grânulos de Fordyce foram excluídos do estudo. Da amostra, 57% dos 

indivíduos apresentavam alguma alteração oral, das quais as estomatites 

protéticas (18%), as leucoplasias (13%), os hemangiomas (11%), os fibromas 
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traumáticos (7%) e as úlceras traumáticas (3%) foram respectivamente as mais 

comuns. O uso de próteses, a sua falta de adaptação e o tempo de uso das 

mesmas foram considerados fatores de risco relacionados a uma maior 

prevalência de alterações inflamatórias e reacionais, seguidas pelo 

aparecimento de alterações malignas e pré-malignas associadas ao tabagismo.  

A Tabela 4 mostra um resumo das principais informações sobre os 

estudos anteriormente revisados avaliando a frequência de alterações orais em 

indivíduos com idades acima dos 60 anos. 

 

Tabela 4. Estudos da freqüência de lesões orais em pacientes com idades 

acima dos 60 anos nos últimos 23 anos.   

Autores-Ano Local Características do 
estudo 

N Idade % * Principais alterações 
encontradas 

Fleishman et 
al. 1985 

Israel Estudo seccional; 
Amostra por 
conglomerado 

456 > 64 40 Candidose (11,2%), Queilite 
angular (6,8%), Fibroma 
traumático (1,3%), Xerostomia 
(3,5%), Injúrias recorrentes 
(3%) 

Reichart,2000 Alemanha Estudo transversal; 
Amostra aleatória 
estratificada 

1367 > 65 35 Grânulos de Fordyce (67%), 
Herpes labial (20%), Língua 
fissurada (19%), Estomatite 
protética (18%) 

Espinoza et al. 
2003 

Chile Amostra aleatória 
estratificada 

889 > 65 53 Estomatite protética (22%), 
Hiperplasias reacionais 
(9,4%), Lesões pigmentadas 
isoladas (4%), Injúrias 
recorrentes (3,5%), Queilite 
angular (3%) 

Dundar & Kal 
2007 

Turquia Estudo transversal; 
Amostra de 
conveniência 

700 > 60 41 Língua fissurada (9%), Varizes 
linguais (8%), Estomatite 
protética (6%), Injúrias 
recorrentes (6%), Hiperplasia 
por prótese (5%) 

Mujica et al. 
2008 

Venezuela Amostra de 
conveniência 
Exclusão dos 
defeitos de 
desenvolvimento da 
região bucal e 
maxilofacial  

340 > 60 57 Estomatite protética (18%), 
Leucoplasia (13%), 
Hemangioma (11%), Fibroma 
traumático (7%), Injúrias 
recorrentes(3%) 

* Percentual de pacientes apresentando alterações  
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2.6. ESTUDOS AVALIANDO PACIENTES INFECTADOS PELO HIV E 

PORTADORES DA SIDA-AIDS 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA-AIDS) foi reconhecida 

pela primeira vez nos EUA em 1981 e sua pandepidemia vem afetando a 

atividade clínica diária das diversas áreas da saúde ao longo destas 3 

décadas. A evolução do conhecimento sobre a doença, em especial sobre 

sua prevenção e tratamento, vem produzindo inegável impacto na qualidade 

de vida de seus portadores, incluindo a influência que têm produzido nas 

manifestações orais associadas à infecção (GREENWOOD et al., 2002; 

HOLMES & STEPHEN, 2002). Mesmo com o controle mais efetivo da doença e 

com estratégias mais efetivas de prevenção de sua transmissão, estudos 

indicam que as lesões orais podem ser o primeiro sintoma da doença em 

até 50% dos pacientes HIV-positivos. As diversas formas de candidose, a 

leucoplasia pilosa oral, as doenças periodontais, os aumentos de volume 

das glândulas salivares, as hiperpigmentações orais, e o sarcoma de 

Kaposi são as doenças orais mais comuns neste grupo de pacientes e sua 

frequência mostra relação indireta com a integridade do sistema imune (em 

especial a contagem de linfócitos T CD4+) e relação direta com a carga viral do 

HIV (GREENSPAN & GREENSPAN, 2002; BRAVO et al., 2006;  HAMZA et al., 

2006; RANGANATHAN & HEMALATHA, 2006; OWOTADE et al., 2008; 

PEDREIRA et al., 2008; GASPARIN et al., 2009).  

A Tabela 5 mostra um resumo das principais informações sobre alguns 

estudos recentes realizados em diferentes populações mundiais avaliando a 

frequência de alterações orais em indivíduos portadores da SIDA-AIDS. 
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Tabela 5. Estudos avaliando a frequência de lesões orais em 

indivíduos HIV-positivos e portadores da SIDA-AIDS nos últimos 4 anos.   

Autores-Ano Local Características do 
estudo 

N % * Principais alterações encontradas 

Bravo et al. 
2006 

Venezuela Analítico 75 85 Candidose oral (61%), Leucoplasia 
pilosa (53%), Hiperpigmentação 
melânica (38%), Leucoplasia (34%), 
Papiloma (13%) 

Hamza et al. 
2006 

Tanzânia Estudo comparativo 
entre adultos e 
crianças; Adultos 

189 39,3 Candidose oral (24,7%), 
Hiperpigmentação mucosa (5,2%), 
Aumento da parótida (2,3%), 
Sarcoma de Kaposi (3,2%), Herpes 
simples (2,1%) 

Hamza et al. 
2006 

Tanzânia Estudo comparativo 
entre adultos e 
crianças; Crianças 

21 41,2 Aumento da parótida (19,6%), 
Candidose oral (11,8%), Leucoplasia 
pilosa (3,9%), Sarcoma de Kaposi 
(3,9%), Gengivite ulcerativa 
necrosante (2,7%) 

Owotade et al. 
2008 

Nigéria Estudo comparativo 
entre adultos HIV+ e 
HIV- 

115 33 Candidose pseudomembranosa 
(13%), Estomatite aftosa recorrente 
(9%), Candidose eritematosa (6%), 
Faringite e tonsilite (4%)  

Pedreira et al. 
2008 

Brasil Analítico 79 47 Candidose oral (28%), Doença 
periodontal (28%), Linfoadenopatia 
cervical (18%), Leucoplasia (9%), 
Hiperpigmentação melânica (7%)   

Gasparin et al 
2009. 

Brasil Observacional, 
analítico, transversal 

293 39 Candidose (59%), Leucoplasia pilosa 
(25,2%), Quelite angular (10,7%), 
Herpes (5,7%), Úlceras (5%)   

* Percentual de pacientes apresentando alterações  

 

2.7. ESTUDOS AVALIANDO LEVANTAMENTOS REALIZADOS EM 

LABORATÓRIOS DE PATOLOGIA ORAL 

Embora a maioria dos estudos epidemiológicos sobre alterações e 

lesões orais seja realizada utilizando a avaliação clínica inspecional, diversos 

estudos retrospectivos têm mostrado a frequência de lesões orais 

diagnosticadas em Laboratórios de Patologia Oral. Nestes estudos as 

alterações e lesões orais mais prevalentes são distintas, visto que neste grupo 
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incluem-se as doenças tratadas por meio de manejo cirúrgico ou que 

necessitam para seu diagnóstico de um procedimento de biópsia. 

JONES & FRANKLIN (2006 a) analisaram a frequência de lesões orais 

diagnosticadas em um Laboratório de Patologia Oral e Maxilofacial no Reino 

Unido em um período de 30 anos em 44.000 diagnósticos em pacientes com 

idades acima de 17 anos de idade. Os autores observaram que as doenças da 

mucosa representaram 36% dos diagnósticos emitidos e, dentre estas 

doenças, as hiperplasias fibrosas inflamatórias eram as condições mais 

frequentes, representando 40,8% dos casos. O segundo grupo mais comum foi 

representado pelos cistos odontogênicos com 13,8%, tendo o cisto radicular 

como representante mais frequente (53,4% do grupo). Seguiram-se ainda as 

anormalidades dentárias (10,4%), as doenças das glândulas salivares (7,1%), 

as neoplasias malignas (5,4%) e as neoplasias benignas (4,6%) 

respectivamente. 

Em outro estudo, JONES & FRANKLIN (2006 b) avaliaram a distribuição 

das lesões diagnosticadas no mesmo serviço em pacientes com idades até 16 

anos (n= 4406 diagnósticos). Os resultados mostraram que as patologias 

dentárias foram as mais frequentes (22,1%), seguidas pelas doenças das 

glândulas salivares (19,1%), doenças das mucosas (12,1%), cistos 

odontogênicos (11,9%), doenças gengivais e periodontais (10%) e tumores 

odontogênicos (5,5%). Os tumores não-odontogênicos e os tumores malignos 

representaram apenas 1,5% e 0,7% da amostra, respectivamente. 

No Brasil, MORESCO et al. (2003) revisaram os diagnósticos 

histopatológicos provenientes de lesões submetidas à biópsia no ambulatório 
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de Estomatologia da faculdade de odontologia da ULBRA em Canoas/RS, 

mostrando que as lesões inflamatórias representaram 45% do total de 

diagnósticos. DEBONI et al. (2005) realizaram um levantamento retrospectivo 

dos exames anatomopatológicos solicitados pela Disciplina de Cirurgia 

Odontológica da faculdade de odontologia da Universidade de São Paulo/SP, 

durante um período de 8 anos, mostrando que os cistos periapicais (31%) e as 

hiperplasias fibrosas inflamatórias (18%) foram respectivamente os 

diagnósticos mais frequentes. BERTOJA et al. (2007) realizaram um estudo 

retrospectivo das lesões bucomaxilofaciais diagnosticadas pelo Laboratório de 

Histopatologia da faculdade de odontologia do UnicenP/PR no período de 2003 

a 2006, e observaram que as hiperplasias fibrosas inflamatórias e fibromas 

(51%), os cistos radiculares (5%) e os mucoceles (5%) foram as doenças mais 

comumente diagnosticadas. SIMÕES et al. (2007) realizaram um levantamento 

das principais lesões diagnosticadas no Laboratório de Patologia Oral da 

Universidade Federal de Pernambuco no período entre 1991 a 2007, 

observando que os processos proliferativos não neoplásicos representaram 

33% dos diagnósticos emitidos e que as hiperplasias fibrosas inflamatórias 

representavam 73% deste total.  

CAVALCANTE et al. (1999) analisaram uma amostra de pacientes com 

idades até 14 anos selecionada com o objetivo de avaliar a prevalência das 

lesões orais encontradas no complexo maxilomandibular em pacientes 

atendidos na faculdade de odontologia da Universidade Estadual Paulista, em 

São José dos Campos/SP. Os mucoceles foram as entidades mais frequentes 
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(25%), sendo seguidos pelos quadros de inflamação inespecífica (9%), pelos 

cistos dentígeros (6%) e pelos granulomas piogênicos (5%). 

A Tabela 6 mostra um resumo das informações sobre a frequência de 

doenças orais oriundas de estudos recentes provenientes de Laboratórios de 

Patologia Oral. 

  

Tabela 6. Frequência de lesões orais oriundas de estudos provenientes de 

Laboratórios de Patologia Oral em 9 anos.   

Autores-Ano Local N Principais alterações encontradas 
Cavalcante et al.* 
1999 

São José dos 
Campos/SP 

370 Mucoceles (25%), Inflamação inespecífica (9%), Cisto 
dentígero (6%), Granuloma piogênico (5%) 

 
Moresco et al. 
2003 

 
Canoas/RS 

 
430 

Lesões inflamatórias (45%), Neoplasias benignas 
(22%), Patologia epitelial (8%), Doenças das glândulas 
salivares (7,3%), Alterações da normalidade (3%) 

Deboni et al. 2005 São Paulo/SP 731 Cisto periapical (31%), Hiperplasia fibrosa inflamatória 
(18%), Granuloma periapical (16%), Mucoceles (0,6%) 

Jones & Franklin 
2006 a 

Reino Unido 44000 Doenças da mucosa (36%; Hiperplasias fibrosas 
inflamatórias - 40,8% deste total), Cistos odontogênicos 
(13,8%), Alterações dentárias (10,4%), Doenças das 
glândulas salivares (7,1%), Neoplasias malignas (5,4%) 

Jones & Franklin* 
2006 b 

Reino Unido 4406 Alterações dentárias (22,1%), Doenças das glândulas 
salivares (19,1%), Doenças das mucosas (12,1%), 
Cistos odontogênicos (11,9%), Doenças gengivais e 
periodontais (10%) 

Bertoja et al. 2007 Curitiba 1963 Hiperplasias fibrosas inflamatórias (30%), Fibroma 
(21%), Cisto radicular (5%), Mucoceles (5%) 

Simões et al. 2007 Recife/PE 1040 Processos proliferativos não neoplásicos (33%, dos 
quais as Hiperplasias fibrosas inflamatórias 
representaram 73%)  

* Estudos avaliando pacientes em faixas etárias abaixo dos 18 anos de idade.   
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3. OBJETIVO 

 

O objetivo deste estudo foi analisar e estimar a frequência absoluta e 

relativa das alterações orais e maxilofaciais que acometeram os pacientes 

atendidos no ambulatório de Estomatologia da Universidade Estácio de Sá, 

dos anos de 2002 a 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

__________________________________________________________ 
 

O método utilizado para a realização desse trabalho incluiu um estudo 

descritivo do tipo transversal e retrospectivo a partir de informações 

provenientes dos prontuários clínicos dos pacientes atendidos no ambulatório 

de Estomatologia da Universidade Estácio de Sá (Ambulatório da Boca), no Rio 

de Janeiro/RJ, no período compreendido de setembro de 2002 até dezembro 

de 2008. Os dados demográficos (sexo, idade, estado civil, profissão) e clínicos 

(localização anatômica das lesões, realização de biópsias ou outros 

procedimentos de diagnóstico - punções, raspagens e outros procedimentos 

cirúrgicos – e o diagnóstico final) foram revisados pelo pesquisador 

responsável e pelo orientador, sendo adicionados individualmente ao banco de 

dados. 

 O critério de inclusão dos registros no estudo foi único e correspondeu a 

todos os pacientes atendidos e registrados no Ambulatório da Boca no período 

de setembro de 2002 a dezembro de 2008. Foram excluídos do estudo e da 

análise apenas os casos nos quais não foi encontrado o prontuário para 

revisão. Prontuários com informações incompletas foram incluídos no estudo. 

Durante a revisão do diagnóstico final (ou dos diagnósticos finais, nos 

casos onde havia mais de uma lesão ou alteração diagnosticada) foram 

incluídas apenas as alterações orais que se referiam às queixas dos pacientes. 

Defeitos de desenvolvimento da região bucal e maxilofacial da cavidade oral ( 

grânulos de Fordyce, língua fissurada, e torus palatino) que foram observadas 

ao exame físico intra oral, mas que não correspondiam às queixas dos 
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pacientes, não foram computadas como alterações presentes. Outros quadros 

clínicos que não aos defeitos de desenvolvimento da região bucal e 

maxilofacial que tenham sido observados independentes dos sintomas e das 

queixas, motivo de busca ao atendimento do paciente, foram considerados 

como lesões presentes e incluídos na amostra. Com relação aos quadros 

clínicos flutuantes, tais como as ulcerações aftosas recorrentes e os episódios 

recorrentes de infecção herpética, só foram considerados como lesão quando 

existiam lesões clínicas presentes no momento da avaliação ou no decorrer do 

acompanhamento dos pacientes. Além das alterações e das lesões intraorais, 

também foram incluídas na amostra as lesões associadas a estruturas anexas 

a cavidade oral e pertencentes à área de atuação do estomatologista, como as 

regiões submandibular, submentoniana, massetérica e parotídea, a mandíbula, 

as maxilas e os linfonodos periorais. 

Para viabilizar as análises e determinar o perfil da comunidade estudada  

as informações coletadas pelos pesquisadores foram armazenadas em um 

banco de dados do programa Microsoft Excel para Windows versão 2007. 

Cada paciente foi cadastrado constando a data do primeiro atendimento, o 

número de registro, o nome completo, a idade, o estado civil, o sexo, a raça, a 

ocupação, o local da lesão, o diagnóstico final, e o número de identificação dos 

laudos relativos aos exames anatomopatológicos ou citopatológicos realizados. 

Os pacientes que eventualmente apresentaram mais de uma lesão tiveram 

todas as lesões diagnosticadas identificadas e cadastradas no banco de dados. 

Para a realização dos gráficos e tabelas a faixa etária dos pacientes foi 

agrupada segundo os critérios da Organização Mundial da Saúde em: primeira 
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década (0-9 anos), segunda década (10-19 anos), adultos - terceira, quarta e 

quinta décadas (20-29, 30-39 e 40-49 anos) e faixa etária da sexta década em 

diante (acima de 50 anos).  

Com relação ao método utilizado para definir a nomenclatura e 

classificação dos diagnósticos, a inserção dos dados referentes ao diagnóstico 

final de cada caso foi realizada de acordo com a classificação proposta por 

NEVILLE et al. (2009). Este livro é a referência atualmente mais adotada nas 

disciplinas de patologia oral e estomatologia dos cursos de odontologia no 

Brasil. Além dos capítulos constantes no livro, realizamos apenas pequenas 

modificações de classificação e adequações baseadas nos conceitos mais 

atuais da literatura específica sobre o tema. As doenças foram classificadas 

considerando os seguintes grupos: 1) Defeitos do desenvolvimento da região 

bucal e maxilofacial; 2) Anormalidades dentárias; 3) Doenças da polpa e do 

periápice; 4) Doenças periodontais; 5) Infecções bacterianas; 6) Infecções 

fúngicas e protozoárias; 7) Infecções virais; 8) Injúrias físicas e químicas; 9) 

Doenças alérgicas e imunológicas; 10) Patologia epitelial; 11) Patologia das 

glândulas salivares; 12) Tumores dos tecidos moles; 13) Distúrbios 

hematológicos; 14) Patologia óssea; 15) Cistos e tumores odontogênicos; 16) 

Doenças dermatológicas; 17) Manifestações orais de doenças sistêmicas; 18) 

Dor facial e doenças neuromusculares. A estes 18 grupos, acrescentamos 

ainda o grupo 19 (outros diagnósticos, variações anatômicas não incluídas nos 

defeitos do desenvolvimento, inflamação ou infecção inespecífica ou 

diagnósticos inconclusivos) e o grupo 20 (ausência de alteração ou doença no 

momento do exame).  
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As regiões anatômicas foram descritas e inseridas com base nas 

terminologias utilizadas em um compêndio atual de Medicina Oral (SCULLY, 

2009) e incluíram: lábio superior; lábio inferior; mucosa jugal; fundo de 

vestíbulo; trígono retromolar; rebordo alveolar ou mucosa alveolar; gengiva; 

borda, dorso, ventre, ápice e base da língua; palato duro e palato mole; pilar 

amigdaliano; orofaringe; amígdala; linfonodos (cervicais, massetéricos, 

parotídeos); mandíbula; maxila; glândula parótida; glândula submandibular; 

glândula sublingual; glândulas salivares menores; pele da face; pescoço; seio 

maxilar. Os casos nos quais não foram encontradas especificações precisas da 

região anatômica envolvida foram classificados dentro do grupo anatômico 

mais próximo.  

As alterações descritas nos prontuários foram quantificadas em números 

absolutos e percentuais dentro de cada grupo e as mais frequentes 

comparadas com relação ao total de casos. As lesões mais frequentes, 

independente da sua classificação foram quantificadas em números absolutos 

em uma tabela separada. As informações obtidas sobre a frequência geral das 

doenças e sobre cada uma das doenças mais comumente diagnosticadas 

foram comparadas com aquelas descritas pela literatura nacional e 

internacional, buscando observar diferenças e similaridades entre estudos e 

populações. Os dados foram expostos de forma descritiva e comparativa, 

utilizando  tabelas e gráficos. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estácio de Sá sob o número CAAE - 0121.0.308.000-09 (ANEXO 

1). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. PERFIL DEMOGRÁFICO DA AMOSTRA ESTUDADA 

O perfil demográfico foi realizado utilizando as informações presentes 

nos 1075 prontuários revisados, dos quais 646 (60%) incluíam pacientes do 

sexo feminino e 429 (40%) do sexo masculino. A informação sobre a cor de 

pele dos pacientes estava presente em 897 prontuários (83%) e revelou 534 

(60%) leucodermas, 188 (21%) feodermas e 175 (19%) melanodermas. A 

distribuição dos pacientes por sexo e cor de pele está demonstrada no gráfico 

1. 

 

Gráfico 1. Distribuição dos 1075 pacientes de acordo com o sexo e a cor de 

pele. 
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disponível. A média de idade para os homens foi de 43 anos (variando de 1 

mês de vida até os 86 anos de idade) e para as mulheres foi de 40 anos 

(variando de 1 mês de vida até os 94 anos de idade). Das 646 mulheres, 146 

(23%) apresentavam 60 anos ou mais de idade, ao passo que dos 429 

homens, 77 (18%) encontravam-se nesta faixa etária. A faixa etária mais 

acometida para os homens foi entre os 20 a 29 anos de idade, e para as 

mulheres foi a faixa etária situada entre os 40 e 49 anos de idade. A amostra 

foi constituída por 113 crianças na faixa dos 0-12 anos, dos quais 55 (48,7%) 

eram do sexo feminino e 58 (51,3%) do sexo masculino. Ainda, a amostra 

incluiu 48 pacientes  adolescentes (dos 13 aos 17 anos de idade), sendo 18 

(37,5%) do sexo feminino e 30 (62,5%) do sexo masculino (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Distribuição de 1067 pacientes por sexo e faixa etária.  

 

 Faixa etária (em anos) 
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divorciados e outros). Em 57 prontuários esta informação não estava 

disponível. Com relação à ocupação profissional, os trabalhadores dos serviços 

de serventia, higiene e limpeza representaram, junto com os estudantes e os 

trabalhadores do comércio, as ocupações mais comuns (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Ocupação profissional dos 1075 pacientes da amostra.*  

Ocupação N 
TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE TURISMO, HOSPEDAGEM, SERVENTIA, HIGIENE E 

EMBELEZAMENTO, SEGURANÇA AUXILIARES DE SAÚDE. (Incluindo - doméstica, diarista, do lar, 

babá, cozinheiros e auxiliares, auxiliares de serviços gerais) 

 

 

267 

ESTUDANTES 218 

TRABALHADORES DE COMÉRCIO ( moda/confecção) 85 

TRABALHADORES DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL, OPERADORES DE MÁQUINAS, CONDUTORES 

DE VEÍCULOS E TRABALHADORES ASSEMELHADOS 

 

55 

ECONOMISTAS, ADMINISTRADORES, CONTADORES E TRABALHADORES ASSEMELHADOS 

(AUTÔNOMOS; SECRETÁRIAS; AUXILIARES DE ESCRITÓRIO, EMPRESÁRIOS) 

 

50 

MÉDICOS, CIRURGIÕES-DENTISTAS, MÉDICOS VETERINÁRIOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS OU 

AUXILIARES DE SAÚDE E TRABALHADORES ASSEMELHADOS (protéticos) 

 

35 

MEMBROS DAS FORÇAS ARMADAS, POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES; SEGURANÇAS 

PARTICULARES (vigias e porteiros) 

 

26 

PROFESSORES, PEDAGOGOS, COORDENADORES 25 

ESCULTORES, PINTORES, FOTÓGRAFOS E TRABALHADORES ASSEMELHADOS 17 

ESTATÍSTICOS, MATEMÁTICOS, ANALISTAS DE SISTEMAS, INFORMÁTICA 12 

MEMBROS DOS PODERES LEGISLATIVO, EXECUTIVO E JUDICIÁRIO, FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS SUPERIORES, DIRETORES DE EMPRESAS 

 

11 

ENGENHEIROS, ARQUITETOS E TRABALHADORES ASSEMELHADOS 5 

MÚSICOS, ARTISTAS, EMPRESÁRIOS E PRODUTORES DE ESPETÁCULOS 4 

SOCIÓLOGOS, ANTROPÓLOGOS E TRABALHADORES ASSEMELHADOS 4 

TRABALHADORES AGROPECUÁRIOS, FLORESTAIS, DA PESCA (incluindo jardinagem) 3 

APOSENTADOS/PENSIONISTAS 134 

DESEMPREGADOS 18 

CRIANÇAS ATÉ 7 ANOS DE IDADE QUE AINDA NÃO FREQUENTAM A ESCOLA 9 

OUTROS (FILÓLOGOS, TRADUTORES E INTÉRPRETES; MEMBROS DE CULTOS RELIGIOSOS E 

TRABALHADORES ASSEMELHADOS; TÉCNICOS DESPORTIVOS, ATLETAS PROFISSIONAIS E 

TRABALHADORES ASSEMELHADOS; BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVOLOGISTAS E MUSEÓLOGOS; 

ESCRITORES, JORNALISTAS, REDATORES, LOCUTORES E TRABALHADORES 

ASSEMELHADOS; BIOLOGISTAS E TRABALHADORES ASSEMELHADOS; DESENHISTAS 

TÉCNICOS; OFICIAIS DE BORDO E TRABALHADORES ASSEMELHADOS (AVIAÇÃO COMERCIAL 

E MARINHA MERCANTE) 

 

 

 

 

 

 

10 

INFORMAÇÃO NÃO DISPONÍVEL       87 
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* FONTE: Site do ministério do trabalho e emprego - http://www.mte.gov.br  

 

5.2. FREQUÊNCIA DAS LESÕES E ALTERAÇÕES DIAGNOSTICADAS NOS 

PACIENTES DA AMOSTRA 

Dos 1075 pacientes incluídos no estudo, 774 (72%) apresentaram 

apenas uma alteração;  205 (19%) apresentaram 2 alterações; 58 (5,4%) 

apresentaram 3 alterações; 19 (1,8%)  apresentavam 4 alterações; 2 (0,2%) 

apresentavam cinco alterações e dezessete (1,6%) pacientes não 

apresentaram nenhuma alteração no momento do exame, tendo sido 

classificados no grupo 20. No total, foram diagnosticadas 1444 alterações 

bucais, as quais foram distribuídas de acordo com a classificação proposta por 

NEVILLE et al. (2009) em 18 grupos patológicos distintos e em  grupo 

denominado Outros.  

Dos 1075 pacientes atendidos, 544 (50,6%) foram submetidos à 

biópsias, outros procedimentos cirúrgicos ou exames citopatológicos para 

estabelecimento  do diagnóstico definitivo. 

Os tumores dos tecidos moles representaram o grupo mais frequente 

(184 casos, 12,7%), seguidos pelos defeitos de desenvolvimento da região 

bucal e maxilofacial (161, 11,2%), pelas patologias epiteliais (127, 8,8%) e 

pelas doenças das glândulas salivares (125, 8,6%). A tabela 8 mostra a 

distribuição das 1444 alterações de acordo com seu grupo patológico 

correspondente e, as tabelas de 9 a 27 mostram a distribuição das condições 

diagnosticadas dentro de cada um dos grupos patológicos.  

 

http://www.mte.gov.br/�
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Tabela 8. Distribuição das 1444 alterações pelos 20 grupos diagnósticos por 

ordem decrescente de frequência. 

Grupos Classificação N % 

Grupo 12 Tumores dos tecidos moles 184 12,7 

Grupo 1 Defeitos de desenvolvimento da região bucal e 

maxilofacial 
 

161 

 

11,2 

Grupo 10 Patologia epitelial 127       8,8 

Grupo 11 Patologia das glândulas salivares 125       8,6 

Grupo 8 Injúrias físicas e químicas 105       7,3 

Grupo 3 Doença da polpa e do periápice 103       7,1 

Grupo 2 Anormalidades dentárias 93       6,4 

Grupo 6 Infecções fúngicas e protozoárias 80       5,5 

Grupo 4 Doenças periodontais 68       4,7 

Grupo 14 Patologia óssea 67       4,6 

Grupo 18 Dor orofacial e doenças neuromusculares 55       3,8 

Grupo 15 Cistos e tumores odontogênicos 50       3,5 

Grupo 16 Doenças dermatológicas 39       2,7 

Grupo 9 Doenças alérgicas e imunológicas 33       2,3 

Grupo 7 Infecções virais 30       2,1 

Grupo 5 Infecções bacterianas 15       1,0 

Grupo 13 Distúrbios hematológicos 10       0,7 

Grupo 17 Manifestações orais de doenças sistêmicas 7       0,5 

Grupo 19 Outros 92       6,4 

Total Grupos 1 a 19 1444      100 
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Tabela 9. Distribuição das 184 alterações do grupo intitulado Tumores dos 

tecidos moles. Grupo 12 

Diagnóstico final N % 
Hiperplasia fibrosa inflamatória 72 39,1 

Hiperplasia fibrosa 48 26,1 

Hemangioma 24 13,1 

Granuloma piogênico 16 8,7 

Linfangioma 5 2,7 

Lipoma 4 2,2 

Fibroma ossificante periférico 2 1,2 

Miofibroma 2 1,2 

Tumor de células granulares 2 1,2 

Lesão periférica de células gigantes 1 0,5 

Leiomioma vascular 1 0,5 

Épulis congênito do recém nascido 1 0,5 

Neuroma traumático 1 0,5 

Pseudotumor inflamatório 1 0,5 

Neuroblastoma 1 0,5 

Sarcoma de Kaposi 1 0,5 

Siringoma 1 0,5 

Sindrome de Sturge Weber 1 0,5 
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Tabela 10. Distribuição das 161 alterações do grupo intitulado Defeitos de 

desenvolvimento da região bucal e maxilofacial. (Grupo 1) 

Diagnóstico final N % 
Lingua fissurada, língua geográfica e língua saburrosa 36 22,5 

Torus e demais exostoses 33 20,5 

Varicosidades 22 13,7 

Cisto linfoepitelial (cervical e oral) 10 6,2 

Grânulos de Fordyce 9 5,6 

Leucoedema 8 5,0 

Anquiloglossia 7 4,4 

Defeito de Stafne 6 3,7 

Língua pilosa 5 3,1 

Cisto epidermóide 5 3,1 

Atresia de maxila/palato; prognatismo mandibular 5 3,1 

Alongamento e calcificação do ligamento estilo-hióide + 

síndrome de Eagle 

 

3 

 

1,9 

Fendas orofaciais 2 1,2 

Atrofia hemimandibular 1 0,6 

Tireóide lingual 1 0,6 

Úvula bífida 1 0,6 

Displasia odontomaxilar segmentar 1 0,6 

Craniossinostose 1 0,6 

Hidrocefalia 1 0,6 

Lábio duplo 1 0,6 

Macroqueilia 

Síndrome de Apert 

Síndrome de Peutz - Jeghers 

1 

1 

1 

0,6 

0,6 

0,6 
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Tabela 11. Distribuição das 127 alterações do grupo intitulado Patologia 

epitelial.  (Grupo 10) 

Diagnóstico final N % 
Carcinoma de células escamosas, Carcinoma in 

situ e Carcinoma verrucoso 

 

36 

 

28,4 

Queratose reacional 28 22,1 

Leucoplasia, eritroplasia e leucoeritroplasia 16 12,6 

Papiloma escamoso oral 14 11,0 

Nevo melanocítico e Mácula melanocítica 11 8,6 

Queilite actínica 10 7,9 

Pigmentação melânica fisiológica 6 4,7 

Verruga vulgar 4 3,1 

Estomatite nicotínica 2 1,6 
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Tabela 12. Distribuição das 125 alterações do grupo intitulado Patologia das 

glândulas salivares. (Grupo 11) 

Diagnóstico final N % 
Mucocele 35 28,0 

Sialoadenites litiásicas e alitiásicas 26 20,8 

Adenoma pleomórfico 17 13,6 

Xerostomia 13 10,4 

Rânula (incluindo rânula mergulhante) 

Neoplasia maligna de glândulas salivares                       

13 

4 

10,4 

3,2 

Síndrome de Sjögren 3 2,4 

Carcinoma adenóide cístico 3 2,4 

Carcinoma mucoepidermóide 3 2,4 

Adenocarcinoma polimorfo de baixo grau de malignidade 2 1,6 

Adenocarcinoma nasal 1 0,8 

Adenoma sebáceo 1 0,8 

Carcinoma de células acinares 1 0,8 

Carcinoma ex-adenoma pleomórfico 

Metástase de Melanoma para glândula parótida e 

submandibular  

Sialorréia 

1 

 

1 

1 

0,8 

 

0,8 

0,8 
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Tabela 13. Distribuição das 105 alterações do grupo intitulado Injúrias físicas e 

químicas. (Grupo 8) 

Diagnóstico final N % 
Lesões traumáticas provocadas por agentes externos 48 45,7 

Tatuagem por amálgama (argirose focal) 15 14,3 

Pseudocisto de retenção mucosa de antro maxilar 9 8,7 

Mordedura de lábio e bochecha 8 7,7 

Fraturas dos ossos gnáticos (côndilo, mento, 

mandíbula) 

 

5 

 

4,8 

Comunicação buco-sinusal 5 4,8 

Osteonecrose medicamentosa (bisfosfonatos) 5 4,8 

Melanose do fumante 3 2,9 

Atrofia de mucosa (respirador bucal) 1 0,9 

Queilite exfoliativa 1 0,9 

Intrusão e fratura dentária traumática 1 0,9 

Osteorradionecrose 1 0,9 

Pigmentação pós-inflamatória 

Trauma no músculo milo-hioideo 

1 

1 

0,9 

0,9 

Úlcera de Riga - Fede 1 0,9 
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Tabela 14. Distribuição das 103 alterações do grupo intitulado Doenças da 

polpa e do periápice. (Grupo 3) 

Diagnóstico final N % 
Lesão periapical (sem especificação) 27 26,2 

Cisto periapical 16 15,5 

Abscesso dentoalveolar 16 15,5 

Parúlide 

Cisto residual 

8 

7 

7,8 

6,8 

Osteomielite (crônica esclerosante; de Garré) 7 6,8 

Granuloma periapical 6 5,9 

Osteíte 4 3,9 

Calcificação pulpar 2 1,9 

Resto radicular 2 1,9 

Fratura radicular 2 1,9 

Necrose pulpar 

Necrose pulpar provocando sinusite odontogênica 

2 

1 

1,9 

1,0 

Pulpite 1 1,0 

Exposição de ápice radicular 1 1,0 

Cárie (provocando linfoadenomegalia reacional) 1 1,0 
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Tabela 15. Distribuição das 93 alterações do grupo intitulado Anormalidades 

dentárias. (Grupo 2) 

Diagnóstico final N % 
Impactação dentária 18 19,3 

Hiperdontia (dentes supranumerários) 16 17,2 

Abrasão, atrição e erosão dentária 10 10,7 

Hipodontia (agenesia) 5 5,4 

Pigmentação dentária 5 5,4 

Hipoplasia do esmalte 4 4,4 

Má-formação dentária inespecífica 4 4,4 

Anquilose dentária 4 4,4 

Hipercementose 3 3,2 

Dilaceração radicular 3 3,2 

Taurodontia 

Dentes Inclusos (sem impactação) 

2 

2 

2,1 

2,1 

Amelogênese imperfeita 2 2,1 

Reabsorção dentária (radicular e múltipla idiopática) 2 2,1 

Atraso na erupção dentária 2 2,1 

Folículo periocoronário inflamado ou hiperplásico  2 2,1 

Rizomegalia 2 2,1 

Dentinogênese imperfeita 1 1,1 

Raiz supranumerária 1 1,1 

Fluorose 1 1,1 

Geminação dentária 1 1,1 

Incisivo central único 1 1,1 

Microdontia 1 1,1 

Odontodisplasia regional 1 1,1 
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Tabela 16. Distribuição das 80 alterações do grupo intitulado Infecções 

fúngicas e protozoárias. (Grupo 6) 

Diagnóstico final N % 
Candidose (pseudomembranosa, eritematosa, hiperplásica) 64 80,0 

Queilite angular 13 16,1 

Infecção fúngica na face 1 1,3 

Paracoccidioidomicose 1 1,3 

Leishmaniose 1 1,3 

 

 

Tabela 17. Distribuição das 68 alterações do grupo intitulado Doenças 

periodontais. (Grupo 4) 

Diagnóstico final N % 
Periodontite 11 16,2 

Hiperplasia gengival inflamatória 9 13,2 

Abscesso periodontal 8 11,8 

Periocoronarite 8 11,8 

Gengivite 8 11,8 

Gengivite ulcerativa necrosante  8 11,8 

Aumento gengival medicamentoso 5 7,3 

Fibromatose gengival hereditária 3 4,4 

Fibromatose anatômica 3 4,4 

Gengivite plasmocitária 3 4,4 

Fístula 2 2,9 
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Tabela 18. Distribuição das 67 alterações do grupo intitulado Patologias 

ósseas.  (Grupo 14) 

Diagnóstico final N % 
Osteoesclerose idiopática 13 19,4 

Displasia cemento-óssea florida 

Displasia cemento-óssea periapical ou focal 

13 

10 

19,4 

14,9 

Displasia fibrosa 7 10,5 

Cisto ósseo simples (cavidade óssea idiopática) 5 7,4 

Espícula óssea 5 7,4 

Fibroma ossificante central 3 4,5 

Osteoma 3 4,5 

Lesão central de células gigantes 1 1,5 

Osteogênese imperfeita 1 1,5 

Osteossarcoma 1 1,5 

Defeito osteoporótico focal da medula óssea 1 1,5 

Displasia cleidocraniana 1 1,5 

Doença de Paget 1 1,5 

Síndrome de Gardner 1 1,5 

Metástase para os ossos gnáticos 1 1,5 

 

 

Tabela 19. Distribuição das 55 alterações do grupo intitulado Dor orofacial e 

doenças neuromusculares. (Grupo 18) 

Diagnóstico final N % 
Síndrome da ardência bucal 15       27,3 

Disfunção têmporo-mandibular 14       25,4 

Neuralgia do trigêmeo 10       18,2 

Paralisia e parestesia facial 6 11,0 

Hipertrofia de masseter 

Dor orofacial (sem etiologia definida) 

Luxação da ATM 

5 

3 

2 

9,1 

5,4 

3,6 
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Tabela 20. Distribuição das 50 alterações intitulado  grupo Cistos e tumores 

odontogênicos. (Grupo 15) 

Diagnóstico final N % 
Ameloblastoma 11  22,0 

Tumor odontogênico queratocístico 9  18,0 

Cisto de erupção 

Cisto dentígero 

7 

7 

 14,0 

 14,0 

Odontoma composto 5        10,0 

Fibroma odontogênico periférico 2 4,0 

Cisto paradentário 1 2,0 

Mixoma odontogênico 1 2,0 

Tumor odontogênico adenomatóide 

Tumor odontogênico sem outra especificação 

1 

1 

2,0 

2,0 

Fibro–odontoma ameloblástico 

Carcinoma espinocelular intraósseo primário 

originando-se de um tumor odontogênico 

queratocístico 

1 

1 

2,0 

2,0 

Cisto gengival do recém nascido 1 2,0 

Cisto gengival do adulto 

Síndrome de Gorlin-Goltz 

1 

1 

2,0 

2,0 
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Tabela 21. Distribuição das 39 alterações do grupo intitulado Doenças 

dermatológicas. (Grupo 16) 

Diagnóstico final N % 
Líquen plano 26 66,7 

Pênfigo vulgar 3 7,7 

Penfigóide das membranas mucosas 2 5,1 

Lúpus eritematoso 2 5,1 

Eritema multiforme 2 5,1 

Psoríase (Face) 

Reação liquenóide 

Rosácea (Face) 

2 

1 

1 

5,1 

2,6 

2,6 

 

 

Tabela 22. Distribuição das 33 alterações do grupo Doenças alérgicas e 

imunológicas. (Grupo 9) 

Diagnóstico final N % 
Estomatite aftosa recorrente 

Eritema multiforme 

27 

2 

82,0 

6,0 

Edema angioneurótico 1 3,0 

Reação alérgica inespecífica 1 3,0 

Sarcoidose 1 3,0 

Síndrome de Behçet 1 3,0 

 

 

Tabela 23. Distribuição das 30 alterações do grupo Infecções virais. (Grupo 7) 

Diagnóstico final N % 
Infecção pelos vírus herpes simples e varicela-zoster  28 93,3 

Parotidite epidêmica 2 6,7 
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Tabela 24. Distribuição das 15 alterações do grupo Infecções bacterianas. 

(Grupo 5) 

Diagnóstico final N % 
Tuberculose 9 60,1 

Sinusite  

Sífilis 

3 

1 

20,1 

6,6 

Impetigo 1 6,6 

Doença da arranhadura do gato 1 6,6 

 

 

Tabela 25. Distribuição das 10 alterações do grupo Distúrbios hematológicos. 

(Grupo 13)  

Diagnóstico final N % 
Linfoma 6 60,0 

Mieloma múltiplo 2 20,0 

Plasmocitoma 1 10,0 

Talassemia 1 10,0 

 

 

Tabela 26. Distribuição das 7 alterações do grupo Manifestações orais de 

doenças sistêmicas. (Grupo 17) 

Diagnóstico final N % 
Doença de Crohn 3 42,8 

Hiperparatireoidismo  2 28,6 

Amiloidose 1 14,3 

Pioestomatite vegetante 1 14,3 
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Tabela 27. Distribuição das 92 alterações do grupo Outros. (Grupo 19) 

Diagnóstico final N % 
Linfoadenomegalias reacionais 29 31,5 

Abscessos não odontogênicos (etiologia desconhecida) 11 12,0 

Folículo pericoronário (sem inflamação) 8 8,7 

Herniação ou projeção do assoalho de boca 5 5,4 

Ducto nasopalatino aumentado 6 6,5 

Pneumatização do seio maxilar 4 4,3 

Alterações no rebordo alveolar (irregular, flácido ou 

atrofiado) 

 

4 

 

4,3 

Hiperplasia de papilas foliadas 4 4,3 

Agregados linfóides 

Hipertrofia ou irregularidade da tuberosidade maxilar 

3 

3 

3,3 

3,3 

Superficialização do músculo milo-hioideo  

Superficialização do nervo mentoniano 

2 

1 

2,1 

1,1 

Halitose 1 1,1 

Aumento de volume submandibular não especificado 1 1,1 

Epiglote  1 1,1 

Antrólito 1 1,1 

Calcificação da carótida 1 1,1 

Amigdalas hipertróficas 

Hiperplasia de tonsilas palatinas (sem etiologia conhecida) 

1 

1 

1,1 

1,1 

Trombo 1 1,1 

Síndrome de Ellis-van-Creveld 

Germe dentário 

1 

        1 

1,1 

1,1 

Parestesia das cordas vocais 

Cisto sebáceo 

1 

1 

      1,1 

      1,1 

  

 Analisando individualmente as alterações mais comuns dentro dos 1444 

diagnósticos finais emitidos, observamos que as hiperplasias fibrosas 

(inflamatórias e não inflamatórias - 120 casos, 8,3%), as candidoses (5,3%), as 

lesões perirradiculares  e ainda alterações não especificadas - 72 casos, 5,0%), 
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as injúrias por agentes externos (48 casos, 3,3%), os mucoceles e rânulas (48 

casos, 3,3%), e os carcinomas (de células escamosas, in situ e verrucoso – 36 

casos, 2,5%) representaram os seis grupos de lesões mais frequentes.  

No total, 22 pacientes sabidamente portadores do vírus HIV ou do 

quadro clínico de SIDA-AIDS fizeram parte da amostra (2% do total). Dentro 

deste grupo, 8 pacientes (36,4%) não apresentavam alterações na cavidade 

oral e 14 pacientes (63,6%) apresentaram de 1 a 4 alterações na cavidade oral 

e região maxilofacial (Tabela 28).  
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Tabela 28. Distribuição das 24 alterações que acometeram o grupo de 

pacientes HIV-positivos e portadores da SIDA-AIDS. 

Diagnóstico final N % 

Candidoses  

Gengivite ulcerativa necrosante 

Hiperplasia fibrosa  

7 

3 

2 

29,2 

12,4 

8,2 

Linfoma                                                                          2 8,2 

Sarcoma de Kaposi 

Lesão linfoepitelial associada a infecção pelo HIV 

Carcinoma ex-adenoma pleomórfico  

Osteossarcoma 

Estomatite nicotínica 

Melanose do fumante 

Hemangioma cavernoso 

Leiomioma vascular  

Osteoesclerose  

Queratose reacional  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

 

 

5.3. LOCALIZAÇÃO DAS LESÕES E ALTERAÇÕES DIAGNOSTICADAS NA 

AMOSTRA 

Em 45 diagnósticos emitidos as informações sobre a localização das 

lesões e alterações não estava disponível. Assim sendo a distribuição 

anatômica foi obtida a partir de 1399 das 1444 alterações diagnosticadas. 

Algumas doenças acometiam mais de um sítio concomitantemente e todas as 

localizações foram registradas. As doenças acometendo linfonodos e glândulas 

foram classificadas dentro da região anatômica onde estes se localizavam. 
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Com relação à localização das lesões e alterações, nossos resultados 

revelaram que a mucosa alveolar, a gengiva, o fundo de vestíbulo e a região 

retromolar (agrupados como uma única região anatômica) foram os sítios mais 

acometidos (237 casos, 16,4%), seguidos da língua (163 casos, 11,2%), dos 

lábios (162 casos, 11,5%), da mandíbula (155 casos, 10,6%) e da mucosa jugal 

(120 casos, 8,2%) (Tabela 29). 
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Tabela 29. Distribuição anatômica dos 1399 dos 1057 pacientes que 

apresentavam lesão visível no momento do exame. 

Localização anatômica das lesões N % 

Mucosa alveolar, gengiva, rebordo alveolar, fundo de vestíbulo, região 

retromolar 

 

237 

 

16,4 

Língua 

     Dorso 

     Borda lateral 

     Ventre, freio lingual 

     Ápice 

     Não especificado 

163 

51 

44 

19 

10 

39 

11,6 

 

 

 

 

 

Lábios (incluindo lábio superior e lábio inferior)        162        11,1 

Mandíbula 

     Posterior 

     Anterior 

     Não especificada, outras 

155 

84 

24 

47 

       10,6 

 

 

 

Mucosa Jugal 120 8,2 

Palato (incluindo palato mole e palato duro)         118         8,1 

Dentes 111 7,6 

Maxila e seio maxilar 

Anterior 

Posterior 

Não especificada 

102 

        46 

30 

26                       

7,0 

 

 

 

Assoalho de boca 62 4,3 

Face (incluindo pele da face)         52         3,6 

Glândulas salivares maiores 

     Parótida 

     Submandibular 

     Sublingual 

Boca ( sem outras especificações) 

Região sumandibular 

40 

24 

13 

 3 

 32 

 29 

2,7 

 

 

 

2,2 

2,0 

Articulação têmporo-mandibular  20 1,4 

Pescoço e região cervical         18         1,2 

Comissura labial  14 1,0 

Região massetérica 

Região parotídea 

Orofaringe, pilar amigdaliano, amígdala 

Processo estilóide 

          7 

  6 

  5 

  3 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

Total 1456*          100 
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6. DISCUSSÃO 

 

O estudo atual buscou mostrar a frequência de doenças e alterações 

orais encontradas em pacientes atendidos em um ambulatório de 

Estomatologia, dentro do qual os pacientes buscam atendimento para 

diagnóstico e tratamento de doenças dos tecidos moles e duros da boca e da 

região maxilofacial. Muito embora estudos desta natureza sejam fundamentais 

para avaliar as diferenças e semelhanças geográficas e populacionais na 

distribuição das doenças orais, a comparação entre os diferentes estudos 

muitas vezes é difícil e trabalhosa, visto que são encontradas diferenças 

importantes nos métodos utilizados para a obtenção de informações quando 

comparamos amostras distintas. 

A origem da amostra é um ponto essencial na comparação dos 

resultados. KLEINMAN et al. (1994), IKEDA et al. (1995), ZAIN et al. (1997), 

GARCÍA-POLLA VALLEJO et al. (2002), ESPINOZA et al. (2003), SCHULMAN 

et al. (2004), MUMCU et al. (2005), PARLAK et al. (2006), e PENTENERO et 

al. (2008) realizaram estudos com amostras randomizados nos quais o 

pesquisador foi ao encontro do indivíduo para a realização do exame. Esses 

métodos certamente mostrarão resultados diferentes dos estudos conduzidos 

em Universidades e centros de atendimentos especializados já que nesses 

casos os indivíduos estão em busca de atendimento (amostras de 

conveniência) (FLEISHMAN et al., 1985; KOVAC-KOVACIC & SKALERIC, 

2000; BESSA et al., 2004; CASTELLANOS & DIAZ-GUZMAN et al., 2008; 

MATHEW et al., 2008; MUJICA et al., 2008; CEBECI et al., 2009; JAHANBANI 
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et al., 2009; MAJORANA et al., 2010). Estudos conduzidos em faculdades de 

odontologia mostram um retrato diferente da situação encontrada na população 

em geral, mas podem representar um modelo do que ocorre na prática diária 

da profissão (DUNDAR & KAL, 2007; CASTELLANOS & DIAZ-GUZMAN, 2008; 

MATHEW et al., 2008; MUJICA et al., 2008; MAJORANA et al., 2010). Estudos 

com amostras provenientes de laboratórios de Patologia Oral não avaliam a 

frequência de alterações cujo diagnóstico é exclusivamente clínico, baseando 

suas observações em doenças diagnosticadas e/ou tratadas por meio de 

procedimentos cirúrgicos ou invasivos (CAVALCANTE et al., 1999; MORESCO 

et al., 2003; DEBONI et al., 2005; JONES & FRANKLIN, 2006 a,b). 

Populações selecionadas por faixa etária fornecem informações 

altamente específicas e, por este motivo, precisam ser analisadas 

isoladamente. Estudos conduzidos com amostras de pacientes idosos 

apresentam uma frequência maior de alterações como a estomatite protética e 

demais alterações associadas ao uso de próteses removíveis (ZAIN et al., 

1997; REICHART, 2000; ESPINOZA et al., 2003; DUNDAR & KAL, 2007; 

MUJICA et al., 2008). Amostras derivadas de estudos em crianças apontam 

para uma maior frequência de defeitos de desenvolvimento da região bucal e 

maxilofacial, como a língua geográfica, e injúrias físicas, como a mordedura de 

mucosas e úlceras traumáticas (BESSA et al., 2004; SCHULMAN, 2005; 

MAJORANA et al., 2010). 

Os tipos de alterações e doenças consideradas por cada autor também 

influenciam diretamente as frequências relatadas pelos diversos estudos. 

Alguns autores como CAVALCANTE et al. (1999), MORESCO et al. (2003), 
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DEBONI et al. (2005), JONES & FRANKLIN (2006 a,b), MUJICA et al. (2008) e 

PENTENERO et al. (2008) não consideraram em seus estudos as alterações 

de desenvolvimento, criando um viés importante em seus resultados. Por outro 

lado, os estudos que incluíram também os diagnósticos derivados de exames 

de análise histopatológica, permitem a comparação adicional de diagnósticos 

que não podem ser dados após o exame exclusivamente clínico 

(CASTELLANOS & DIAZ-GUZMAN, 2008; MATHEW et al., 2008; 

PENTENERO et al., 2008).  Outra característica importante a ser avaliada é se 

as informações coletadas no estudo e, consequentemente, os resultados das 

doenças e alterações orais relatadas, consideraram a história relatada pelo 

paciente como no estudo de KOVAC-KOVACIC & SKALERIC (2000) ou apenas 

as lesões observadas no momento do exame. 

As características de formação dos profissionais que realizaram os 

exames em cada estudo (estomatologistas, cirurgiões-dentistas clínicos, 

cirurgiões bucomaxilofaciais, médicos, estudantes de odontologia) também 

podem influenciar os resultados obtidos. Como exemplos de contrastes, no 

estudo conduzido por MUMCU et al.(2005) os examinadores eram dentistas e 

especialistas em medicina oral, ao passo que no levantamento conduzido por 

BESSA et al. (2004) médicos pediatras foram os responsáveis pelos exames 

clínicos e no levantamento conduzido por Parlak et al. (2006) os examinadores 

eram dermatologistas. 

A heterogeneidade das influências sociais e dos hábitos deletérios e 

sociais de cada população também modula os resultados dos estudos. IKEDA 

et al. (1995) estudaram populações predominantemente negras e, em 
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consequência, encontraram uma frequência mais alta de leucoedema. ZAIN et 

al. (1997), LIN et al. (2001), e MATHEW et al. (2008) investigaram populações 

que culturalmente possuem o hábito de mascar o betel, fato que justifica a alta 

frequência de alterações pré-malignas na mucosa jugal e no palato. 

As informações sobre as alterações da mucosa oral ou as condições 

orais derivadas de estudos com pacientes que procuram atendimento em 

ambulatórios de estomatologia são escassas, tornando difícil a comparação 

dos resultados do presente estudo com outros estudos epidemiológicos 

semelhantes. Podemos somar a esta dificuldade as diferenças de 

metodológicas, como por exemplo, com relação aos diferentes critérios 

utilizados para diagnosticar e classificar as lesões e condições orais. Neste 

sentido, optamos pela escolha de uma referência nacional no ensino da 

patologia oral (NEVILLE et al., 2009), de forma a padronizar a classificação das 

lesões e condições orais. Esta opção de classificação permite ainda maior 

reprodutibilidade dos critérios de diagnóstico e classificação das condições. A 

despeito desta escolha, pequenas modificações foram necessárias para 

adequar a distribuição proposta por NEVILLE et al. (2009) à literatura mais 

atual na área de estomatologia, tal como a inclusão da língua geográfica no 

grupo dos defeitos de desenvolvimento da região bucal e maxilofacial e não 

nas doenças dermatológicas. Dentro das classificações, outra dificuldade 

encontrada na comparação das informações é que os estudos podem 

direcionar a observação de um ou poucos grupos de lesões orais, não 

fornecendo informações sobre as demais doenças da boca, de acordo com o 

interesse dos pesquisadores ou instituições envolvidos nos estudos. 
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Em nosso levantamento encontramos uma frequência alta de alterações 

classificadas dentro do grupo dos tumores dos tecidos moles (184 casos, 

12,7%), sendo que em 88% dos casos os indivíduos faziam parte da faixa 

etária acima dos 18 anos de idade. Vale ressaltar que este grupo também 

incluiu várias condições consideradas reacionais, tais como as hiperplasias 

fibrosas e os granulomas piogênicos, justificando a maior frequência deste 

grupo específico. Esse resultado é um pouco menor que o encontrado por 

ESPINOZA et al. (2003) (16,1%) e MUJICA et al. (2008) (18%), mas 

significativamente maior que o encontrado por DUNDAR & KAL (2007) (5%).  

Os defeitos de desenvolvimento da região bucal e maxilofacial somaram 

11,2% do total da nossa amostra, sendo que em 91% dos diagnósticos os 

pacientes tinham mais do que 17 anos de idade. Estudos epidemiológicos que 

consideram principalmente as alterações que fazem parte da queixa principal 

acabam subestimando as alterações de desenvolvimento encontradas durante 

o exame de rotina, o que justifica as diferenças de resultados entre os diversos 

estudos. Devemos levar em consideração que dentro do grupo dos defeitos de 

desenvolvimento da região bucal e maxilofacial estão incluídas alterações de 

língua que constituem uma proporção considerável dentro desse grupo, com 

estimativas de prevalência variando em diferentes partes do mundo (GARCÍA-

POLLA VALLEJO et al., 2002). SCHULMAN (2005) encontrou a língua 

geográfica com uma frequência de 13% dentro do grupo dos defeitos de 

desenvolvimento da região bucal e maxilofacial e REICHART (2000) e 

DUNDAR & KAL  (2007) contabilizaram, respectivamente, as varizes linguais e 

a língua fissurada com percentuais de 18% e 19% em seus estudos. Nossos 
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resultados revelaram que a língua foi o sítio anatômico envolvido em cerca de 

11% dos casos, achado que provavelmente ressalta a grande frequência das 

alterações de desenvolvimento, especialmente comuns neste local.  

Os defeitos de desenvolvimento da região bucal e maxilofacial não foram 

as condições mais frequentes no grupo etário abaixo dos 12 anos de idade no 

nosso estudo, tendo sido superadas pelas doenças das glândulas salivares 

(especialmente mucoceles e rânulas), pelas alterações dentárias e pelos cistos 

e tumores odontogênicos. Estudos avaliando somente alterações em tecidos 

moles mostraram frequências dos defeitos de desenvolvimento da região bucal 

e maxilofacial entre 18% e 45% (BESSA et al., 2004; MAJORANA et al., 2010), 

chamando especial atenção para a elevada frequência da língua geográfica e 

da língua fissurada. Vale ressaltar que em nosso estudo as alterações de 

desenvolvimento só foram incluídas quando representavam a queixa dos 

pacientes e não quando foram observadas durante o exame físico de rotina. 

 As patologias epiteliais representaram 8,8 % de nossa amostra e 96% 

dos indivíduos diagnosticados com alterações dentro deste grupo tinha idade 

acima de 18 anos, resultado semelhante ao encontrado por GARCÍA-POLLA 

VALLEJO et al. (2002) (9,1%) e maior que os encontrados por KOVAC-

KOVACIC & SKALERIC (2000) (5,3%), DUNDAR & KAL (2007) (6,5%) e 

PENTENERO et al. (2008) (3,5%). Dentro deste grupo de condições, incluem-

se as desordens potencialmente cancerizáveis e os carcinomas orais, os quais 

acometem habitualmente indivíduos adultos, fato que explica a pequena 

frequência deste grupo em crianças e adolescentes, como demonstrado na 

totalidade dos estudos revisados dentro deste tema (KLEINMAN et al., 1994; 
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CAVALCANTE et al., 1999; BESSA et al., 2004; SCHULMAN, 2005; PARLAK 

et al., 2006; MAJORANA et al., 2010). 

 As alterações das glândulas salivares totalizaram 8,7% da amostra 

avaliada em nosso estudo, sendo que 77% dos pacientes tinham mais de 18 

anos de idade, e 16% dos casos acometeram crianças de até 12 anos. Esta 

distribuição reflete a distribuição dos mucoceles e rânulas em pacientes 

pediátricos e as sialoadenites e neoplasias de glândulas salivares em pacientes 

adultos. As glândulas maiores foram as mais acometidas sendo a parótida a 

que concentrou o maior percentual de alterações (60%), especialmente devido 

as sialoadenites, parotidites e adenoma pleomórfico.  

Ao comparar a frequência das lesões mais comuns de forma isolada, as 

hiperplasias fibrosas (inflamatórias e não inflamatórias) foram as condições 

mais comuns, representando 8,3% da amostra total, resultado próximo ao 

encontrado por ESPINOZA et al. (2003) (9,4%) e DUNDAR & KAL (2007) 

(5,1%), mas inferior àquele encontrado por MUJICA et al. (2008) (28%). As 

candidoses como grupo, incluindo os subtipos pseudomembranosa, atrófica, 

hiperplásica e queilite angular, constituíram 5,3% do total dos nossos casos, 

resultados inferiores aos encontrados por FLEISHMAN et al. (1985) (18%), 

REICHART (2000) (18%), ESPINOZA et al. (2003) (25%), DUNDAR & KAL 

(2007) (6%) e MUJICA et al. (2008) (18%). É esperada uma maior diferença 

entre os valores para os casos com diagnóstico de candidose atrófica em 

virtude da variabilidade de critérios clínicos utilizados em seu diagnóstico, 

especialmente nos casos associados ao uso de próteses removíveis. 
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Como a casuística avaliada neste estudo deriva de um ambulatório 

destinado ao atendimento regular em Estomatologia e não está voltado para o 

atendimento do paciente sistemicamente comprometido, o número de 

pacientes portadores da SIDA-AIDS foi pequeno (2%). Esta realidade mostrou 

reflexo nos dados acerca de distribuição das lesões orais mais frequentes 

neste grupo, com predominância das candidoses (7 casos – 29,2%) gengivite 

ulcerativa necrosante (3 casos – 12,4%). Nossos resultados concordam com a 

maioria dos estudos da literatura que revelam comumente a candidose como a 

manifestação intraoral mais comum associada à infecção pelo HIV, com 

frequências entre 13% e 60% (BRAVO et al., 2006; HAMZA et al., 2006; 

OWOTADE et al., 2008; PEDREIRA et al., 2008; GASPARIN et al., 2009). 

Além dos grupos descritos anteriormente, cabe chamar a atenção em 

nosso estudo para dois outros grupos em especial. Em primeiro lugar, como 

nosso estudo incluiu também as doenças acometendo os tecidos duros da 

maxila e da mandíbula, as lesões perirradiculares de origem inflamatória e os 

cistos e tumores odontogênicos mostraram-se um componente importante da 

casuística. Além desse grupo, vale ressaltar dentro do grupo das patologias 

epiteliais a grande frequência dos casos de carcinoma oral, tendo sido como 

entidade isolada o sexto diagnóstico mais frequente. Além do carcinoma oral, 

especificamente, nossa amostra revelou ainda um número relevante de 

desordens potencialmente cancerizáveis, reforçando a importância dos 

serviços ambulatoriais na área de estomatologia como oportunidade para o 

diagnóstico precoce do carcinoma oral. 



 59 

Estudos avaliando grandes séries de pacientes atendidos em 

ambulatórios de estomatologia são capazes de mostrar um perfil real da 

frequência das alterações e doenças presentes na cavidade oral de uma 

população. Esperamos, com nossos resultados, definirmos estratégias 

adequadas de oferta de serviços na área de estomatologia para nossa 

população, assim como manejo adequado para nossas necessidades de 

tratamento e estabelecimento de protocolos definidos de prevenção e 

diagnóstico precoce das doenças da boca mais frequentes em nossa região 

especialmente o carcinoma oral e as desordens potencialmente malignas. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 Os resultados do nosso estudo mostraram que os tumores dos tecidos 

moles, dos defeitos de desenvolvimento da região bucal e maxilofacial e as 

doenças epiteliais, incluindo especialmente o carcinoma oral, foram os três 

grupos de doenças mais frequentes na população avaliada, reforçando a 

importância da oferta dos serviços ambulatoriais na área de Estomatologia 

nessa população. 
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ANEXO 1 – Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
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Levantamento epidemiológico das doenças diagnosticadas nos pacientes 
atendidos no ambulatório da Universidade Estácio de Sá, Rio de janeiro/RJ, no 
período de 2002 a 2008 
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