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Resumo: 
O Carcinoma de Células Escamosas e a leucoplasia oral são as 
patologias mais graves e com pior prognóstico que podemos 
encontrar da cavidade oral. São mais frequentes no género 
masculino e em idades superiores a 40 anos e estão associadas a 
fatores de risco extrínsecos, como o tabaco, o álcool e a exposição 
solar(1). 

Clinicamente, a leucoplasia oral apresenta-se como uma placa 
branca localizada na mucosa oral, sendo necessário estabelecer 
diagnósticos diferenciais entre as lesões deste grupo (2).  

Através de pesquisa e revisão da literatura dos últimos 5 anos, esta 
monografia pretende apresentar um protocolo clínico para a 
identificação, tratamento e acompanhamento desta patologia. 

Os fatores de risco para a transformação maligna da leucoplasia oral 
podem ser divididos em 3 grupos: fatores de risco clínicos, fatores de 
risco do paciente e fatores de risco histológico. 

O local da cavidade oral onde se encontra a placa branca pode ser 
considerado um fator de risco de transformação maligna, sendo o 
bordo lateral da língua e o pavimento da boca os locais com pior 
prognóstico. Deste modo, é apresentada uma revisão da literatura 
que suporta esta sugestão. 

A deteção precoce de lesões orais com potencial de malignização 
permite o diagnóstico precoce do carcinoma de células escamosas e 
aumenta as taxas de sobrevida. É aconselhada a eliminação de 
todas as placas brancas classificadas como leucoplasias. Ainda 
assim, não existe evidência absoluta de que a sua exérese previna o 
aparecimento do carcinoma. 

O médico dentista deve identificar estas placas brancas diagnostica-
las e verificar o seu potencial de malignidade, para deste modo adotar 
medidas clínicas que melhor se adequam ao tratamento individual de 
cada paciente e igualmente, adotar uma postura preventiva em 
relação ao cancro oral. 
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Abstract: 
Squamous Cell Carcinoma and oral leukoplakia are the most serious 
pathologies with the worst prognosis that we can find in the oral cavity. 
They are more frequent in men and over 40 years of age and are 
associated with extrinsic risk factors, such as tobacco, alcohol and 
sun exposure (1). 

Clinically, oral leukoplakia appears as a white plaque located on the 
oral mucosa, making it necessary to establish differential diagnoses 
between the lesions in this group (2). 

Through research and literature review of the last 5 years, this 
monograph intends to present a clinical protocol for the identification, 
treatment and monitoring of this pathology. 

The risk factors for malignant transformation of oral leukoplakia can 
be divided into 3 groups: clinical risk factors, patient risk factors and 
histological risk factors. 

The location of the oral cavity where the white plaque is found can be 
considered a risk factor for malignant transformation, with the lateral 
edge of the tongue and the floor of the mouth being the sites with the 
worst prognosis. Thus, a literature review that supports this 
suggestion is presented. 

The early detection of oral lesions with the potential for malignancy 
allows the early diagnosis of squamous cell carcinoma and increases 
survival rates. It is advisable to eliminate all white plaques classified 
as leukoplakia. Still, there is no absolute evidence that its excision 
prevents the onset of carcinoma. 

The dentist must identify these white plaques and diagnose them and 
check their potential for malignancy, in order to adopt clinical 
measures that best suit the individual treatment of each patient and 
also adopt a preventive posture in relation to oral cancer. 
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Palavras-chave:  
‘’leukoplakia tongue’’, ‘’hyperkeratosis tongue’’, ‘’candidiasis 
tongue’’, ‘’lichen planus tongue malignant’’, ‘’oral cancer 
epidemiology’’ 
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Introdução: 
Segundo o site ourworldindata.org/cancer o cancro oral, juntamente 
com o cancro do lábio, afetou 1,63 milhões de pessoas em 2017 e 
apresentou uma taxa de mortalidade de 2,38%. Estima-se que aos 5 
anos exista uma taxa de sobrevida de 56% embora estes valores 
possam variar de acordo com a população estudada. Em 90% dos 
casos o diagnóstico final apoiado no estudo histológico é de 
Carcinoma de Células Escamosas (CCE) (3). Na literatura 
consultada, a língua tem sido descrita como local preferencial para o 
CCE resultante da malignização de leucoplasias previamente 
detetadas, com percentagens variáveis de 40%(4), 44,4%, 17%, 
27,3%, 31,4%, 13,0%, 30%, 19,4%(5).  

O CCE invasivo pode ser precedido por alterações na mucosa oral 
identificadas clinicamente como ‘’Desordens Orais Potencialmente 
Malignas’’(DOPM), um termo adotado pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) em 2017, que engloba lesões orais potencialmente 
malignas (LOPM) e condições orais potencialmente malignas 
(COPM). Este termo surge como reconhecimento que mesmo em 
pacientes com uma lesão definida, como a leucoplasia, a 
malignidade pode surgir em qualquer sítio da cavidade oral, 
resultante de modificações locais, mesmo em mucosa que se 
apresente clinicamente normal(6, 7). As leucoplasias e as 
eritroplasias são exemplos de LOPM e o Líquen Plano Oral (LPO), a 
Fibrose Oral Submucosa (FOS), a queilite actínica e o lúpus discoide 
eritematoso são exemplares de COPM. As leucoplasias são as 
DOPM mais comuns, com uma incidência mundial entre os 2 e 4% e 
uma prevalência de 4,1%(8). 

Para a relevância desta monografia serão abordadas as DOPM que, 
clinicamente, se agrupam sob a entidade ‘’placas brancas da mucosa 
oral’’(PBMO), com particular atenção quando a sua localização é no 
bordo lateral da língua e ressalva-se o seu estudo como sendo de 
primordial importância para a deteção precoce e prevenção do 
cancro oral (8, 9).  

Felizmente, na maioria dos casos encontram-se lesões inofensivas 
com o aspeto clínico PBMO, que necessitam apenas dum 
diagnóstico definitivo, possível controlo de fatores de risco e um 



5 
 

acompanhamento adequado(9). Deste modo, perante uma placa 
branca de risco questionável, o médico dentista (MD) deve conhecer 
as entidades clínicas provavelmente associadas, as suas definições 
e terminologias clínicas, de forma a poder realizar diagnósticos 
diferenciais e, eventualmente, por exclusão, sugerir o diagnóstico 
clínico de leucoplasia(10).  

Existem diversas entidades que podem surgir como PBMO ao exame 
clínico, entre as quais: candidíase, LPO, Lúpus eritematoso, 
hiperqueratose friccional, nevo branco esponjoso, glossite migratória 
benigna e carcinoma de células escamosas. Sempre que não se 
consegue reconhecer clinicamente a etiologia de tais placas, o termo 
leucoplasia oral logra ser usado, até que o  diagnóstico definitivo seja 
afirmado por análise histopatológica(1). 

Apesar de se considerar a desenvolvimento para cancro como o 
desfecho mais significativo, apenas algumas lesões PBMO sofrem 
Transformação Maligna (TM) e as restantes podem perdurar sem 
alterações ou variações do tamanho, podendo até desaparecer 
totalmente. Ainda assim, o MD deve fazer a análise do risco individual 
de cada paciente, ainda que subjetiva. Para tal, deve estar ciente dos 
diversos fatores de risco descritos e demonstrados para a TM de tais 
lesões(6). Deste modo, pode adotar a abordagem terapêutica mais 
adequada para cada situação. 

O que se pretendeu com este estudo, foi reunir uma revisão de 
literatura que aborde o processo completo desde a identificação 
clínica da lesão do tipo PBMO, fundamentar a sua etiologia, propor 
diagnósticos diferenciais, alcançar o diagnóstico provisório, obter o 
diagnóstico definitivo e, por fim, aplicar o tratamento adequado. 
Apresenta-se também uma revisão da literatura acerca do bordo da 
língua como local de risco para malignização de PBMO. 
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Material e métodos: 
A revisão de literatura teve por base uma pesquisa bibliográfica no 
motor de busca PubMed, referente a todo o tipo de publicações dos 
últimos 5 anos. 

Critérios de inclusão: pertinência do resumo, língua inglesa e língua 
portuguesa. 

Critérios de exclusão: indisponibilidade de acesso ao artigo completo, 
língua japonesa, língua alemã, língua polaca, língua russa.  

Adicionalmente à pesquisa foram incluídos artigos referenciados de 
relevância para o estudo publicados no mesmo intervalo de 5 anos. 

 

 

 

No total de 47 artigos selecionados após a pesquisa, foram utilizados 
15 após leitura completa dos mesmos e adicionalmente foram 
utilizados 9 artigos, referenciados nos artigos resultantes da 
pesquisa. No total foram selecionados, lidos e referenciados 24 
artigos. 

 
 

Combinação de 
palavras-chave 

Nº de 
resultados 

Nº de artigos 
selecionados 
pelo título 

Nº de artigos 
selecionados 
após leitura 
do resumo 

Nº de 
artigos 
eliminados 
pelo 
idioma 

Nº de 
artigos 
eliminados 
por 
repetição 

Nº de 
artigos 
com 
acesso 
limitado 

Nº de 
artigos 
TOTAL 

‘’Leukoplakia 
tongue’’ 

76 45 31 1 - 4 26 

‘’Hyperkeratosis 
tongue’’ 

14 3 3 - 2 - 1 

‘’Lichen planus 
tongue 
malignant’’ 

29 13 13 1 - 2 10 

‘’Candidiasis 
tongue’’ 

58 13 11 1 - 2 8 

‘’Oral cancer 
epidemiology’’ 

4910 2 - - - - 2 

TOTAL  47 

Tabela 1 Método de seleção dos resultados da pesquisa bibliográfica 
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Lista de abreviaturas:  
CCE: Carcinoma de células escamosas 

DOPM: Desordens orais potencialmente malignas 

LOPM: Lesões orais potencialmente malignas 

COPM: Condições orais potencialmente malignas 

LPO: Líquen Plano Oral 

FOS: Fibrose Oral Submucosa 

PBMO: Placas brancas da mucosa oral 

MD: Médico Dentista 

LO: Leucoplasia oral 

HPV: Vírus do papiloma humano 

TM: Transformação maligna 
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Desenvolvimento:  
 

PLACAS BRANCAS DA MUCOSA ORAL: 

As lesões do tipo PBMO são caracterizadas clinicamente por se 
apresentarem como placas predominantemente brancas mais ou 
menos elevadas, com diferentes texturas, morfologia, tamanho e 
distribuição sub anatómica (local da cavidade oral onde se 
encontram). Podem surgir solitárias ou múltiplas, bem delineadas ou 
mal delineadas. Normalmente são assintomáticas mas podem ser 
sintomáticas, ou estar associadas a patologia sistémica 
apresentando-se como manifestação oral da mesma. Podem ser 
idiopáticas (denominadas leucoplasia oral), associadas ao uso de 
tabaco, ao álcool, ao trauma, ou até associadas com infeções virais 
ou fúngicas. Para chegar ao diagnóstico clínico de leucoplasia oral, 
existem PBMO resultantes de lesões ou doenças bem definidas que 
devem ser excluídas(2). 

 

LEUCOPLASIA ORAL: 

Leucoplasia oral (LO) é um diagnóstico clínico definido pela OMS 
como uma placa ou mancha branca que não pode ser caracterizada 
clinica ou patologicamente como outra lesão definível, e devem ser 
excluídas doenças ou desordens conhecidas que não acarretam 
risco acrescido de cancro(2, 4, 6, 11, 12). 

A sua prevalência e incidência varia conforme a população. Um 
estudo retrospetivo refere que a LO é a DOPM mais comum(2, 4), a 
4,11%(4), enquanto distinta revisão de literatura situa a prevalência 
global de LO entre os 1,49% e os 2,6%, valores estimados de um 
estudo de 2003, como mencionam(11). Diferentes artigos de revisão 
referem que a prevalência global é de 2,6% e a sua prevalência em 
países desenvolvidos é de 3% (5, 12). Recentemente, uma meta-
análise quis saber qual a prevalência de DOPM em adultos, tendo 
concluído que a LO é a segunda DOPM mais prevalente (4,11%), e 
ocorre mais frequentemente em homens (59,99%)(13). 
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Em relação a quem não apresenta LO, quem a apresenta tem um 
risco alto de desenvolvimento de cancro tanto na área da lesão, como 
noutro local da cavidade oral ou da região da cabeça e do 
pescoço(14). A TM pode ocorrer mediante diversos fatores, 
discriminadamente fatores de risco clínicos locais (tamanho, textura, 
cor, local), fatores de risco do paciente (sexo, idade, hábitos), fatores 
de risco histológico (alterações arquitetónicas e citológicas) e outros 
fatores de risco como a presença de HPV (Vírus do papiloma 
humano), deteção de aneuploidias e de determinados 
biomarcadores(1, 4-6). 

Uma revisão sistemática de estudos observacionais, calculou a 
percentagem de TM de LO para a população total de 24 estudos e 
obteve um valor médio de 3,54%, situado num intervalo de 0,13% a 
34% entre os estudos revistos(5). Concordante com estes intervalos, 
um total de 386 casos de LO sofreu TM em 1,30% dos casos, como 
observou Shearston et al(4). 

 

FATORES ETIOLÓGICOS DA LO E FATORES DE RISCO DE TM: 

1.DO PACIENTE 

A) SEXO: 

A LO é mais frequente em homens, no entanto tem sido observado 
em inúmeros estudos que a taxa de transformação maligna é maior 
nas mulheres. Esta predileção de género não está atualmente 
explicada e pensa-se que através de matrizes genómicas globais se 
possa ilustrar a expressão génica diferencial por trás deste 
fenómeno(6). 

 

B) HÁBITOS: 

O tabagismo e o consumo de álcool são fatores etiológicos bem 
estabelecidos para o desenvolvimento de DOPM, assim como existe 
evidência de que práticas continuas destes hábitos contribuem para 
o aumento do risco de progressão para cancro(5, 6, 8). Mascar 
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tabaco e bétel são fatores etiológicos particularmente significativos 
em países do sudeste da Ásia e tem existido uma prevalência 
crescente destas lesões nesta região. Um estudo clinico e 
epidemiológico de lesões brancas localizadas na mucosa oral, 
realizado na Índia(9), encontrou uma associação significativa entre o 
hábito de mascar tabaco e a presença de lesões pré-malignas ou 
malignas.  

Fumar tabaco permanece o fator etiológico mais determinante 
globalmente, mas LO também surge em não-fumadores(12). Tem 
sido demonstrado que LO que surge sem associação com fatores 
etiológicos tem maior taxa de TM(6, 12). Um estudo inclusive 
concluiu que o fator preditivo de malignidade mais significativo era o 
ser não-fumador(6). A LO que surge na ausência de fatores de risco 
identificáveis parece ter uma base genética subjacente ao seu 
desenvolvimento e o risco de TM é maior(12). 

 

C) IDADE E DURAÇÃO DA LESÃO: 

A literatura reporta a conecção entre a idade e o risco aumentado de 
desenvolver DOPM e concorda que o risco de malignização é maior 
nos primeiros 5 anos após o diagnóstico e que a taxa de TM é maior 
em indivíduos mais velhos(6).  

Pires et al.(8) contabilizou no seu estudo de 684 casos de DOPM, 
80% dos pacientes com idade entre os 41 e os 80 anos. 
Adicionalmente, as suas descobertas apoiam a teoria de que o 
processo de TM é lento e gradual ao longo dos anos e que pacientes 
de idades avançadas apresentam maior risco de TM do que 
pacientes mais jovens. Na sua amostra de 664 casos avaliados 
histologicamente, encontrou as percentagens mais elevadas de 
displasia severa no grupo 61-80 anos e no grupo de idades superior 
aos 80 anos (15% e 17%, respetivamente). Por outro lado, 94% das 
lesões totais encontradas em pacientes de idade até 20 anos, não 
apresentavam displasia epitelial. 

Estas conclusões parecem concordantes com a restante literatura 
que reporta que nos países em desenvolvimento parece existir maior 
incidência de leucoplasias em grupos de idade jovens (35-54 anos), 
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embora o cancro oral seja mais incidente em grupos de idade 
superior (55-74 anos)(6). 

 

2. LOCAIS: 

A) TAMANHO DA LESÃO: 

O tamanho da lesão pode ser um fator estatístico preditivo de TM(10). 
Warnakulasuriya e Ariyawardana(5) sugeriram com base na sua 
revisão sistemática que qualquer leucoplasia que exceda os 200 mm² 
tem maior risco de TM. Speight et al.(6) parece apoiar esta sugestão 
e relata casos em que foi descrito um maior risco de TM em lesões 
extensas e confluentes, ocupando mais que um sub local anatómico, 
comparativamente a lesões mais pequenas e localizadas. 

Por outro lado, Pires et al.(8) não encontrou uma diferença 
estatisticamente significativa entre o tamanho médio de leucoplasias 
e o tamanho médio das leucoeritroplasias, sugerindo que a presença 
de eritroplasia não parece ser parte da evolução natural das DOPM 
e que o tamanho da lesão, per se, não é um indicador do potencial 
de TM. Existem, portanto, diferentes opiniões no que concerne o 
tamanho da lesão e o risco de TM de LO. 

 

B) TIPO E TEXTURA DE LO: 

São reconhecidos dois grandes tipos clínicos de LO: homogéneas ou 
não-homogéneas. Esta distinção é de importância clínica, já que se 
assume a correlação entre o tipo de LO e o risco de TM, onde o tipo 
não-homogéneo apresenta maior risco, embora alguns estudos não 
encontrem esta relação(7, 12, 14).  

O tipo homogéneo é caracterizado por uma placa branca, fina, 
achatada, embora também possa ser reconhecida com maior 
espessura. Já o tipo não-homogéneo divide-se em várias categorias, 
podendo apresentar uma mistura de zonas brancas e vermelhas, 
denominando-se eritroleucoplasia, e pode apresentar um aspeto 
nodular, ‘’salpicado’’, granular ou verrugoso(10, 14). Existe ainda 
uma entidade separada destas, a leucoplasia verrugosa proliferativa, 
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que apresenta um risco distinto de TM(10). A leucoplasia verrugosa 
proliferativa tem sido descrita como uma lesão de evolução lenta, 
persistente, irreversível, resistente a todo o tipo de terapias e com 
altas taxas de progressão maligna(6, 14). Inicialmente, as lesões são 
do tipo PBMO, mas à medida que a doença progride as lesões 
tornam-se multifocais (proliferativas) e cada vez mais exofíticas e não 
homogéneas(6).O seu comportamento distinto tem sido bastante 
estudado e não será aprofundado no decorrer desta monografia. 

Embora se associe a LO homogénea a uma placa fina e achatada, 
recentemente propôs-se que se incluam nesta categoria placas 
espessas e verrugosas, incluindo a leucoplasia verrugosa 
proliferativa, salientando que o termo homogéneo prende-se com o 
aspeto uniformemente branco da lesão e não com a textura 
apresentada(10). 

De modo geral, a literatura avança que alterações nodulares ou 
verrugosas na arquitetura superficial da lesão são preditivas de um 
elevado risco de TM (este tipo de alterações podem ser observadas 
em leucoplasias homogéneas), assim como a presença de 
eritema(leucoplasias não-homogéneas)(12, 15). 

 

C) LOCAL DA CAVIDADE ORAL: 

O local da cavidade oral como fator de risco para TM da LO, pode 
variar de acordo com a localização geográfica e os hábitos locais, já 
que quase de certeza se relaciona com fatores etiológicos. Por 
exemplo, o local mais afetado em mastigadores de bétel é na mucosa 
bucal, enquanto que para fumadores é no palato(6). 

Ainda assim, o bordo lateral da língua e o pavimento da boca 
anatomicamente contíguos são o local mais como para DOPM e 
cancro oral, em países desenvolvidos, onde o tabagismo e o 
consumo de álcool são os fatores etiológicos mais importantes(6). 

Adiante nesta monografia apresenta-se uma revisão da literatura 
acerca do bordo lateral da língua como local de risco de TM de lesões 
do tipo PBMO. 
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3. HISTOLÓGICO: 

De acordo com a classificação da OMS, a displasia epitelial é 
graduada em leve, moderada ou severa, de acordo com o grau de 
atipia citológica e arquitetónica presente na camada epitelial. O 
exame histológico é o ‘’gold standard’’ para diagnóstico de DOPM, e 
é na relação dos seus resultados com os dados clínicos que o MD 
pode estabelecer um prognóstico para o paciente e determinar um 
tratamento apropriado(13).  

A maioria dos estudos concorda que o risco de progressão para 
malignidade aumenta com o grau de displasia(7). No entanto, a 
presença de displasia epitelial não significa que a lesão possa evoluir 
para cancro e lesões que não apresentam displasia podem sofrer 
TM.  

Existe uma lista de critérios diagnóstico para displasia epitelial oral, 
dividida em alterações arquiteturais e alterações citológicas. Estes 
critérios são depois inseridos em sistemas de gradação da displasia 
com o intuito de ponderar qual a melhor abordagem perante a lesão, 
de acordo com o risco que esta apresenta. É sugerida uma postura 
observacional e expectante quando as lesões têm displasia leve, no 
entanto, a proposta da literatura  que parece ter maior efeito, é a 
excisão cirúrgica de todas as lesões, considerando que lesões sem 
displasia ou com displasia leve podem sofrer TM.  

É essencial ter em conta que os relatórios histopatológicos de 
biópsias incisionais são alusivos a um tecido enviado pelo MD e os 
seus resultados são altamente dependentes da correta recolha 
representativa da lesão. Existe, portanto, o risco de uma lesão ser 
sub diagnosticada(6). 

 

4.OUTROS: 

A infeção por Candida albicans numa LO tem sido postulada como 
um fator de risco de TM. Sugerem-se como mecanismos subjacentes 
que apoiam esta teoria a habilidade de certas estirpes de Candida 
produzirem nitrosaminas (carcinogéneos), o facto de gerarem 
inflamação crónica que predispõe à evolução neoplásica, a 
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patogenicidade das suas hifas e o efeito sinergista quando associada 
com outros fatores de risco, como o tabaco e o álcool(16). Deste 
modo, deve existir controlo antibacteriano e antifúngico como parte 
do tratamento de PBMO(12). 

Em relação ao HPV, há pouca evidência que suporte a sua ligação 
com a LO, embora uma meta-análise tenha encontrado 2 a 3 vezes 
mais infeção por HPV em lesões pré-malignas e 4,7 vezes mais em 
CCE, quando comparado com mucosa normal(6, 12). Além das 
evidências epidemiológicas, existem evidências moleculares que 
apoiam esta associação. É sabido que uma infeção por HPV de alto 
risco (estão identificados cerca de 12 tipos de HPV de alto risco, de 
entre os quais, os tipos 16 e 18 do HPV – informação retirada do site 
do SNS24) está relacionada com a expressão de proteínas 
oncogénicas que inativam genes oncossupressores, ativam ciclinas, 
inibem a apoptose e causam senescência celular(16). 

A descoberta de biomarcadores úteis para qualificar o risco de TM de 
lesões orais tem sido mencionada como o futuro para a correta 
abordagem de DOPM. Apesar de alguns autores terem sugerido 
alguns biomarcadores associados ao risco de progressão, como por 
exemplo a análise de aneuploidia do ADN, não existem atualmente 
evidências fortes que correlacionem nenhum deles com o 
prognóstico de DOPM(6). 

 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE LO: 

O diagnóstico de LO é feito por exclusão de um largo número de 
desordens, comuns ou incomuns, bem definidas e descritas, que 
podem ocorrer na mucosa oral com o aspeto PBMO. O dentista 
generalista deve estar familiarizado com estas desordens e daí 
advém a importância de guias e protocolos clínicos para a prática 
clínica comum(12). 

Inicialmente, o diagnóstico é baseado essencialmente na história 
clínica, análise de fatores de risco e da sintomatologia, inspeção 
visual e palpação manual. Nesta fase, pretende-se eliminar possíveis 
fatores etiológicos e chegar a um ou mais diagnósticos provisórios.  
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A inspeção visual serve para a descrição do tipo de placa (morfologia 
e textura), para a medição do seu comprimento e para descrição do 
estado dos tecidos que rodeiam a lesão. A palpação manual deve 
avaliar a sua dureza e a natureza raspável. É recomendado o registo 
fotográfico do seu aspeto inicial e descrição assertiva da sua 
localização(2, 12). 

Existem 4 graus de certeza no diagnóstico de leucoplasia oral. O 
diagnóstico clínico oferece o grau de certeza 1 (C1) e/ou C2. O 
primeiro grau de certeza (C1) é obtido como evidência de uma única 
consulta onde se fez inspeção e palpação como meio de diagnóstico 
(diagnóstico clínico provisório) e inclui uma fotografia clínica da lesão. 
O grau de certeza 2 (C2) atinge-se após evidência obtida por um 
resultado negativo na eliminação de fatores etiológicos suspeitos 
(ex.: irritação mecânica) durante um período de controlo até 6 
semanas. Deste modo obtém-se um diagnóstico clínico definitivo, 
que ainda padece de confirmação histológica. Portanto, o grau de 
certeza 3 (C3) atinge-se quando existe o complemento de uma 
biópsia incisional, onde histologicamente não foi definida uma outra 
lesão. Assim se obtém um diagnóstico suportado histologicamente. 
Finalmente, o grau de certeza 4 (C4) é alcançado com a evidência 
após cirurgia e exame histopatológico da total peça 
resseccionada(14).  

 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS: 

A LO localizada no bordo da língua apresenta os seguintes 
diagnósticos diferenciais: 

 Genodermatoses: lesões orais tipo leucoplasia. Diagnosticadas 
através do historial médico completo do paciente (2).  

 Leucoplasia pilosa: caracterizada pelo aparecimento de placas 
brancas hiperqueratóticas, localizadas no bordo da língua uni 
ou bilateralmente(8,9). O seu aspeto clínico não é 
patognomónico para o diagnóstico, já que o aspeto clínico nem 
sempre é ‘’piloso’’(14). Está associada com a imunodepressão 
e pressupõe infeção pelo vírus Epstein-Barr (EBV). Para o 
diagnóstico definitivo é necessário o exame imunohistoquímico 
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com deteção do vírus. Recentemente, foi proposto um termo 
específico para a caracterizar, já que por ser uma entidade 
conhecida e bem definida, deve-se evitar confusão com a 
‘’leucoplasia’’, além de não ser uma lesão pré-maligna. Alguns 
autores sugeriram que se renomeasse como ‘’lesão branca da 
língua positiva para EBV’’(10, 14). Normalmente é 
assintomática e resolve-se por si só após correção da 
imunossupressão. Se não existirem infeções secundárias, 
sintomas ou dor não é necessário atuar(1). Os pacientes 
procuram tratamento devido à sua aparência e caso seja 
necessário atuar, a primeira linha de tratamento é: 

- Reduzir os fatores de risco. 
- Incentivar a melhor higiene oral. 
- Aconselhar esfregar a língua com peróxido de hidrogénio 

a 1,5% diariamente com uma escova dura. 
- Nos casos em que se obteve culturas positivas para 

infeções secundárias, a 2ª linha de tratamento inclui 
prescrição de retinoides, antifúngicos ou queratóliticos 
tópicos. Os antivíricos sistémicos diminuem a leucoplasia 
pilosa oral em 1-2 semanas, mas a doença normalmente 
persiste nos momentos de descontinuação devido à 
persistência de vírus latente e à resistência viral(1). 

- Se a doença for refratária ou persistente deve considerar-
se um diagnóstico alternativo como uma doença 
sistémica associada ou malignidade(1). 

 Glossite migratória benigna ou Língua geográfica: condição 
benigna caracterizada por placas anelares transientes da 
língua. Pode surgir como arranjo circular de elevações 
alternadas, placas hiperqueratóticas e placas lisas atróficas. As 
lesões são dinâmicas e mudam em horas, criando um padrão 
migratório e envolvem frequentemente o dorso e bordo lateral 
da língua(1). São fáceis de reconhecer pela sua apresentação 
clínica, ainda que uma variação denominada língua geográfica 
ectópica possa ser mais difícil de reconhecer(2). 

 Manifestação de sífilis secundária: Gomas sifilíticas-lesões 
brancas na mucosa oral. Se a história médica não for clara, o 
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dentista deve proceder a biópsia ou à serologia para o 
diagnóstico(2). 

 Candidíase hiperplásica e pseudomembranosa: pode ser 
encontrada nos bordos laterais da língua. Clinicamente é 
indistinguível de leucoplasia. Pode ser usado o tratamento com 
antifúngicos para estabelecer o diagnóstico. A candidíase 
pseudomembranosa surge como uma placa branca facilmente 
removível à raspagem(2). Já a apresentação clínica mais 
comum da candidíase hiperplásica é uma placa branca que não 
pode ser raspada e pode apresentar zonas eritematosas 
pruríticas e dolorosas. É necessária biópsia para confirmar o 
diagnóstico. Histologicamente é caracterizada por 
paraqueratose e um epitélio hiperplásico invadido por hifas de 
Candida. Os fatores predisponentes para infeção por Candida 
estão relacionados com a virulência do patogeno e com fatores 
do hospedeiro, como o uso de próteses, fluxo salivar diminuído, 
hábitos tabágicos e imunodepressão. Juntamente com a 
eliminação de fatores predisponentes, agentes antifúngicos 
tópicos e/ou sistémicos são a primeira linha de tratamento 
(preconiza-se o Mycostatin). Devido à relação da atipia celular 
com o desenvolvimento de carcinoma em lesões persistentes 
ou não tratadas, é necessário seguimento do paciente para 
verificar a total resolução das lesões(17). 

 Estomatites por contacto:  
- Causadas pela canela ou queratose associada com 

sanguinaria: relacionado com o hábito frequente de 
mascar pastilhas elásticas ou uso de produtos que 
possuam elevada concentração de canela ou 
sanguinaria. É uma reação aguda acompanhada de uma 
sensação de queimadura ou dor. O diagnóstico passa 
pela identificação do fator etiológico(2). 

- Restauração em amálgama em contacto com a lesão: o 
dentista pode esperar o resultado da eliminação desse 
fator num hiato de 2 meses para definir um diagnóstico 
final. É, por isso, um diagnóstico possível apenas em 
retrospetiva(14). 
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 Hiperqueratoses reacionais: têm diferentes etiologias e 
apresentações clínicas. Associadas a fatores etiológicos. O 
diagnóstico definitivo de uma lesão reacional só pode ser feito 
em retrospetiva, ou seja, só se aplica quando a lesão tiver 
desaparecido após a eliminação dos fatores causais(14).Se 
não existirem possíveis fatores etiológicos (canela, restauração 
de amálgama, tabaco, próteses mal ajustadas, irritação 
mecânica, infeção fúngica) ou não for possível a resolução da 
lesão após eliminação de tais fatores (no máximo 4-8 semanas 
para observar o resultado), deve ser considerado outro meio 
auxiliar de diagnóstico para chegar a um diagnóstico final(2, 
14).  

 Queratose na crista alveolar: diagnóstico clínico de lesão com 
aspeto branco, plano e achatado que surge no revordo alveolar 
edêntulo, causada pelo trauma crónico friccional provocado 
pela mastigação. À histologia estas lesões apresentam quase 
sempre hiperqueratose sem displasia epitelial(14). 

 Nevo branco esponjoso: doença autossómica dominante, rara, 
relacionada com defeito na queratina 13(12). Aparece em 
idades jovens e normalmente existe história familiar. A 
apresentação é tipicamente por placas brancas, macias e 
espessas nos tecidos da mucosa oral, mais notáveis na 
mucosa bucal, de forma bilateral(2, 12). 

 Queimadura por aspirina ou outros tipos de queimaduras: 
história de aplicação prolongada de aspirina ou outros agentes 
químicos(2). 

 Líquen Plano Oral: o líquen plano oral do tipo placa (aspeto tipo 
PBMO), um tipo de LPO não erosivo, ocorre mais 
frequentemente no dorso da língua e é, provavelmente, a 
desordem mais difícil de distinguir de LO. No entanto, 
normalmente estes pacientes apresentam concomitantemente 
LPO do tipo reticular (estrias de Wickham) ou LPO do tipo 
erosivo a envolver a mucosa jugal no terço posterior, 
bilateralmente, e essa poderá ser uma boa forma de diferenciar 
diagnósticos. Adicionalmente, normalmente estes pacientes 
não apresentam os fatores de risco associados com LO, como 
fumar ou beber álcool. De acordo com a sua patogénese, o 
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LPO é considerado uma doença da mucosa oral, crónica e 
inflamatória, mediada por linfócitos T ou uma doença 
autoimune localizada mediada por linfócitos T. Estão descritas 
na literatura de forma bastante clara as características 
histopatológicas desta desordem, onde não se inclui a 
presença de displasia epitelial. Ainda assim, mesmo após 
confirmação do diagnóstico é requerido um acompanhamento 
frequente destes pacientes. Alguns estudos sugerem existir 
potencial maligno do LPO e de lesões orais liquenoides. As 
lesões orais liquenoides surgem como reações a drogas, 
reações de hipersensibilidade por contacto, reações crónicas 
enxerto versus hospedeiro após enxerto de medula óssea, 
líquen plano penfigoide, estomatite ulcerativa crónica e lúpus 
eritematoso. O risco de transformação maligna parece ser 
maior em lesões liquenoides do que em LPO(16, 18). Uma 
revisão sistemática encontrou ligeira preferência de TM de 
lesões LPO e liquenoides nas mulheres, onde o local mais 
comum foi a língua, mas o tipo de LPO que mais malignizou foi 
o erosivo. Os fatores de risco para a TM do LPO ainda não 
estão bem estudados, mas sabe-se, por exemplo, que estas 
lesões podem ser infetadas oportunisticamente por Candida e 
a sua predisposição para evolução neoplásica já foi referida 
anteriormente neste texto(16). As lesões LPO com aspeto 
clínico típico podem ou não necessitar de uma biópsia para 
confirmar o diagnóstico. É importante realizar uma inspeção 
visual atenta, assim como a palpação da lesão. Se for detetada 
dureza na área periférica da lesão à palpação, deve ser feita a 
biópsia para despistar a malignidade. O tratamento de LPO não 
erosivo normalmente não é necessário, pois é assintomático. 
As lesões erosivas, sintomáticas, necessitam de tratamento 
com corticosteroides e uma avaliação clínica mais extensa. A 
utilização de corticosteroides tópicos ou sistémicos dependerá 
do tamanho da lesão e da magnitude dos sintomas. Em todo o 
caso, deve ter-se precaução no uso a longo termo de 
corticosteroides, assim como saber que existe a possibilidade 
de candidíase iatrogénica associada a este uso. Finalmente, 
deve avisar-se o paciente que esta é uma doença 



20 
 

recorrente(18). Os pormenores acerca do tratamento desta 
desordem ultrapassam o foco desta monografia. No que 
concerne para o assunto das PBMO, normalmente, o LPO do 
tipo placa, é assintomático e não requer tratamento, a não ser 
que existam sintomas ou infeção oportunista por Candida, 
situação que deve ser monitorizada.  

 Fibrose oral submucosa: está diretamente associada com o 
hábito de mascar noz de areca, mas existe a sugestão de 
fatores de predisposição genética. É uma desordem crónica da 
mucosa oral e faríngea, caracterizada pela fibrose da 
submucosa que resulta em dureza, limitação da abertura da 
boca, atrofia e branqueamento do epitélio oral. Esta condição 
apresenta algum risco de TM (desde 1,9% a 9,13%), que 
aparentemente é maior na presença de displasia epitelial e na 
presença de LO concomitantemente(6). 

 

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO: 

O diagnóstico definitivo de LO só é conseguido através de biópsia e 
análise histopatológica (graus de certeza C3 e C4). Para tal é 
importante a seleção do local e o tipo de biópsia para o efeito. 

Considera-se a biópsia incisional como o ‘’gold-standard’’ para a 
confirmação histológica do diagnóstico clínico provisório, gradação 
da displasia presente (leve, moderada ou elevada de acordo com a 
extensão no epitélio) e avaliação do risco de TM(7), obtendo-se 
assim um diagnóstico de LO com grau de certeza 3.  

Alguns autores avaliam este método como invasivo, caro, subjetivo 
e, em último caso, não figurativo das lesões, especialmente quando 
estas são largas e multifocais. É possível que existam discrepâncias 
entre os resultados da biópsia incisional e os da biópsia excisional, 
podendo ocorrer um subdiagnóstico de lesões displásicas ou 
mascaramento da presença de malignidade(19). Thomson et al.(20) 
compararam resultados entre a biópsia incisional e excisional de 
DOPM e obtiveram concordância em apenas 50% dos casos. Os 
resultados da biópsia excisional encontraram maior grau de displasia 
em 36,1% dos casos e 16,2% revelaram CCE, até então não 



21 
 

diagnosticado. Na mesma comparação, também encontraram sobre 
diagnóstico inicial em 13,5% dos casos. É necessário um olhar crítico 
perante o resultado da biópsia incisional, correlacionando os 
resultados com o aspeto clínico, sinais e sintomas do paciente e os 
fatores de risco presentes.  

Existem métodos de diagnóstico não invasivos propostos para 
deteção precoce de sinais de malignidade na mucosa oral, que 
embora não possam ser considerados substitutos à biópsia 
convencional e exame histológico, podem servir como meios 
adjuntos ao diagnóstico(21). Exemplos destes são a aplicação de 
corantes vitais (capazes de corar epitélio displásico ou neoplásico), 
a biópsia transepitelial com análise assistida por computador e a 
citologia esfoliativa. A citologia esfoliativa tem sofrido melhorias na 
sua aplicação e atualmente é possível, com a utilização de 
instrumentos de ‘’brush biopsy’’ (escovas em que as suas cabeças 
apresentam segmentos de fibras de alta densidade), assegurar a 
recolha de células de várias camadas do epitélio oral, o seu 
armazenamento e posterior transferência para laboratório. No seu 
estudo, Goodson et al.(21) revelou que este método tem alta 
especificidade(99%) e razoável sensibilidade (60%). Meios auxiliares 
de diagnóstico como este permitem uma abordagem menos invasiva 
para auxiliar no diagnóstico definitivo da lesão e são úteis para a 
monotorização da mesma a longo prazo. Ainda assim, durante a 
avaliação a longo prazo, se estes métodos levantarem suspeita de 
malignidade ou progressão para malignidade e/ou sejam observadas 
alterações durante a inspeção visual ou a palpação, nova biópsia é 
obrigatória(19). 

Como já foi avançado, o diagnóstico definitivo com o grau de certeza 
máximo (C4) é conseguido através da excisão da lesão e respetivo 
exame histopatológico. A excisão da lesão, além do diagnóstico 
definitivo, permite também o seu tratamento precoce (considerando 
a progressão para malignidade). 
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TRATAMENTO DE LEUCOPLASIA ORAL NO BORDO LATERAL DA 
LÍNGUA: 

A literatura preconiza que deve ser feita a intervenção precoce de 
DOPM, efetuando a ablação ou vaporização do tecido displásico ou 
de conhecido risco de malignização. A prática clínica atual continua 
incapaz de antecipar o comportamento de lesões relacionadas com 
DOPM ou quantificar o risco de TM, no entanto sabe-se que a 
localização no bordo lateral da língua é um conhecido fator de risco 
como demonstram vários autores(1, 4-6, 11).  

Conhecendo o seu potencial maligno, a maioria dos autores 
recomenda a excisão de qualquer LO quer esta apresente displasia 
epitelial ou não. Esta premissa é apoiada pelo conhecimento de que 
a deteção precoce de DOPM aumenta as taxas de sobrevivência a 
longo prazo, e deste modo, são indicados tratamentos precoces que 
minimizam os requisitos de tratamento de situações malignas(19, 
20). Portanto, parece razoável sugerir o tratamento através da 
excisão ou vaporização de toda a LO que se apresente no bordo 
lateral da língua.  

Não existem protocolos claros para a abordagem de DOPM e apesar 
de recomendada a excisão cirúrgica das LO quer sejam displásicas 
ou não, ainda não existe evidência que suporte o tratamento como 
prevenção da TM nem da recorrência destas lesões(19, 20, 22, 23). 

O tratamento inclui o controlo dos fatores etiológicos, isto é, a 
motivação para a cessação tabágica e o controlo do consumo de 
álcool(19, 22). No seu estudo, Y.Kuribayashi et al.(15), encontrou que 
a causa mais comum para redução do tamanho da LO foi a cessação 
tabágica. Adicionalmente, devem ser também controlados fatores de 
risco como a infeção por Candida albicans. Alguns autores sugerem 
certos agentes tópicos e sistémicos que podem ser utilizados no 
tratamento de LO, mas até à data não existe tratamento 
medicamentoso que esteja comprovado e seguro(15, 22, 23). 

Os tratamentos sugeridos são: a excisão cirúrgica por bisturi, a 
criocirurgia, a eletrocirurgia, o tratamento fotodinâmico e a cirurgia a 
laser(19, 20, 22, 23). A cirurgia a bisturi e a laser de CO2 são os 
tratamentos mais frequentemente empregues. O uso do laser de 
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CO2 nestes casos tem sido popular por demonstrar ser uma técnica 
fiável, reprodutível e associada com pequenas taxas de 
complicações pós-operatórias(19). Em relação à cirurgia tradicional, 
o uso do laser permite melhor visualização do campo operatório 
através do controlo hemorrágico, permite um controlo preciso da 
técnica, a cicatrização é melhor, deixando menor vestígio cicatricial, 
permite a remoção completa da lesão com mínimo dano aos tecidos 
circundantes e a dor pós-operatória e edema são reduzidos(22, 23). 
Quando comparado com outros lasers de outros comprimentos de 
onda (por exemplo, o laser de Nd:YAG), o de CO2 produz danos 
térmicos mínimos aos tecidos circundantes e, portanto, apresenta a 
vantagem de diminuir o dano às estruturas adjacentes(23). 

O laser de CO2 pode ser usado para a vaporização ou excisão da 
LO e tem sido cada vez mais utilizado no seu tratamento com 
resultados, vantagens e desvantagens reportados na literatura. A 
vaporização é preferível para lesões maiores, já que a excisão pode 
levar a problemas funcionais em lesões muito grandes(19, 22). O 
desconforto pós-operatório após vaporização é reduzido e tem a 
vantagem de poder ser feita em várias ocasiões, especialmente em 
lesões difusas e multifocais. Essencialmente, a distinção mais 
importante entre a ablação e a vaporização por laser é a possibilidade 
da examinação histológica completa da lesão(22). G. Del Corso et 
al.(22) sugere que a cirurgia a laser por vaporização deve ser feita no 
tratamento de LO sem displasia, homogéneas, quando estão 
localizadas de forma abrangente e onde a excisão poderia causar 
desconforto para o paciente. Recomenda a excisão por laser CO2 de 
lesões com algum grau de displasia e lesões do tipo não homogéneo, 
pois encontrou que deste modo a recorrência da lesão parece ser 
menor. 

A remoção de toda lesão é recomendada de um modo geral pela 
literatura, mas ainda assim acontece a recorrência e a transformação 
maligna, sendo por isso obrigatório controlos frequentes após a 
cirurgia(22). Relativamente à recorrência a curto prazo, N. Chainani-
Wu et al.(23) encontrou associação significativa com a acessibilidade 
das margens da lesão ao remover cirurgicamente e com o tamanho 
da lesão e relacionou a recorrência tardia a fatores etiológicos 
individuais (tabagismo) e fatores genéticos. G. Del Corso et al.(22), 
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encontrou que fatores como fumar após o tratamento por excisão 
cirúrgica, assim como LO difusas, não homogéneas e com elevados 
graus de displasia estão relacionados com a recorrência das lesões. 

Concorda-se que o tratamento cirúrgico é um método preventivo 
contra o desenvolvimento de CEE, se as margens da ressecção 
forem largas e se apresentem livres de anormalidades epiteliais. Não 
existem critérios uniformes que quantifiquem as margens de 
segurança adequadas, mas recomenda-se o respeito de alguns 
milímetros para além da mucosa alterada. No entanto, tem sido 
demonstrado que podem existir modificações celulares além do local 
onde a LO é visível(19, 22). 

Recomenda-se acompanhamento a cada 3 meses no 1ºano, 6/6 
meses no segundo ano e depois anualmente. Exame clínico rigoroso 
e fotografias são essenciais para observação da evolução das lesões 
antes e após o tratamento e recomendam-se novas biópsias se forem 
observadas alterações durante a inspeção visual e/ou a palpação(19, 
22). 

O olhar para o futuro que se encontra na literatura está no 
desenvolvimento de marcadores moleculares que possam ser úteis 
para a determinação do risco de TM e assim permitir uma escolha 
mais adequada de tratamento(19).  
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BORDO LATERAL DA LÍNGUA COMO LOCAL DE RISCO DE 
MALIGNIZAÇÃO: 

A língua tem sido descrita como um dos locais mais comuns para a 
LO, e parece existir um consenso quanto à TM neste local ser 
superior comparativamente com outros locais(1, 6, 24). 
Warnakulasuriya et al., numa revisão sistemática de 24 estudos, 
encontraram a maior taxa de TM em lesões da língua (24,22%, n=78) 
e a segunda maior numa combinação da língua e do pavimento da 
boca (14,85%). Apesar de terem encontrado a maior prevalência de 
lesões na mucosa bucal, observaram que neste local a TM era a mais 
baixa (3,53%)(5). Igualmente, Shearston et al., encontrou no seu 
estudo, que o local mais comum para o desenvolvimento de CCE foi 
a língua (40%), seguido da gengiva, a crista alveolar e o pavimento 
da boca (20% cada)(4). 

Speight et al. afirma que o bordo lateral da língua e o pavimento da 
boca anatomicamente contíguos representam o local mais comum 
para DOPM e para o desenvolvimento de cancro(6). Em 
consonância, um estudo clinico-patológico de 684 casos 
diagnosticados como DOPM, numa população brasileira, encontrou 
o bordo lateral da língua como sendo o sítio anatómico mais afetado 
(23% dos casos). A leucoplasia oral perfez 82% da amostra. O  
mesmo estudo obteve maior percentagem de casos com displasia 
moderada e severa em lesões localizadas no pavimento da boca e 
no ventre da língua, mas as lesões do bordo lateral ora não 
apresentaram displasia ora apenas apresentaram displasia leve(8). 

Goodson et al.(21), num estudo composto por 310 pacientes com 
lesões orais pré-malignas, onde 86,5% eram leucoplasias, 
encontrou, também, que o local da cavidade oral mais afetado, em 
45% dos casos, foi o pavimento da boca e a língua ventrolateral. 

Num estudo que avaliou o resultado do tratamento não cirúrgico, a 
longo prazo, em pacientes com leucoplasia oral, observou que a 
língua foi o local da cavidade oral onde a TM destas lesões foi mais 
comum e encontrou diferenças estatisticamente significativas entre a 
língua e os outros locais da cavidade oral, relativamente à frequência 
de expansão e malignização das lesões(15). 
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Por outro lado, uma revisão acerca de LO e CCE afirma que o local 
mais comumente descrito para o desenvolvimento de LO é o bordo 
alveolar mandibular (25,2-40%), seguido da mucosa bucal (21,9-
46%), do palato (27%) ou a língua (26%) e o pavimento da boca 
(19,3%)(11). No entanto, considera que o local mais comum para 
aparecimento do  cancro oral é na língua, em 40% dos casos, sendo 
o bordo lateral e a superfície ventral da língua os locais mais 
afetados(11). Estas diferenças podem ser explicadas devido à 
variação das populações estudadas, à dificuldade em distinguir 
clinicamente leucoplasias de outras lesões hiperqueratóticas, ou até 
mesmo pela inclusão de lesões de LPO nas amostras(8). 

Recentemente, uma meta-análise procurou responder à questão: 
‘’terá influência o local da cavidade oral onde se encontra o cancro 
na mortalidade do mesmo?’’ e encontrou que, na amostra 
populacional total (correspondente a 9,4% da população dos Estados 
Unidos), os CCE localizados na gengiva superior e inferior, no trígono 
retromolar e no pavimento da boca, tiveram melhores taxas de 
sobrevivência comparativamente ao cancro na língua. Ainda assim, 
numa sub-análise usando informação entre 2004 e 2013, 
constataram que o cancro do palato duro demonstrou maior risco de 
morte do que o da língua. No entanto as diferenças podem ser 
explicadas por diferentes métodos de classificação dos tumores(3). 

Sabe-se então que o local da cavidade oral onde se encontra a lesão 
pode influenciar o risco de transformação maligna e, por certo, está 
relacionado com os fatores etiológicos. Deste modo, varia de acordo 
com a localização geográfica e os hábitos locais. Por exemplo, em 
diferentes populações, devido a hábitos específicos como mascar 
tabaco ou bétel, as lesões surgem mais frequentemente na mucosa 
bucal. Já para fumadores de tabaco as lesões são mais persistentes 
no palato. No entanto, existem estudos que não encontraram 
diferenças significativas relativamente aos locais da cavidade oral 
onde leucoplasias sofreram TM e muitos autores não incluem o local 
da lesão como sendo um fator de risco significativo(6, 10). 

Ainda assim, inúmeros estudos reportam que lesões que surgem na 
língua e no pavimento da boca têm maior probabilidade de sofrerem 
TM(8). A superfície lateral e ventral da língua, assim como o 
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pavimento da boca, são os locais da cavidade oral de particular 
preocupação clínica e isto pode ser atribuído à sobre-exposição a 
carcinogéneos acumulados na saliva, provenientes do consumo de 
álcool e de hábitos tabágicos(6, 12). 
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Conclusão: 
O diagnóstico clínico de leucoplasia oral é um diagnóstico por 
exclusão, que deve ser confirmado por análise histopatológica. O MD 
deve fazer uma avaliação subjetiva do risco individual de cada 
paciente que apresente leucoplasia oral.  

Os pacientes do sexo masculino, fumadores, consumidores de álcool 
e na casa dos 40 anos devem ser advertidos para a sua posição de 
risco em relação ao cancro oral e motivados a cessar com os seus 
hábitos nocivos.  

Lesões do tipo PBMO que surgem no bordo lateral da língua e no 
pavimento da boca e não desapareçam mediante retirada de fatores 
causais devem ser sinalizadas como de alto risco de malignização e 
o seu tratamento deve ser o mais precoce e eficaz possível. 
Pacientes do sexo feminino, de idade avançada e sem fatores de 
risco associados são os mais preocupantes. 

O tratamento da leucoplasia oral é preconizado, embora não se 
possa garantir que não ocorra recorrência da lesão ou  aparecimento 
de cancro na cavidade oral ou noutro local da região da cabeça e do 
pescoço. Deste modo, é aconselhado o acompanhamento frequente 
destes pacientes, com exame clínico completo a cada visita.  

Ver anexos 1 e 2, apresentados como um resumo esquemático sobre 
o diagnóstico, avaliação de fatores de risco de TM e tratamento de 
leucoplasia oral.  

O MD deve ser conhecedor desta matéria, pois seu interesse 
coincide com o interesse superior do paciente, devendo ser 
prestados os melhores cuidados de saúde oral possíveis, em 
conformidade e com respeito ao direito à saúde das pessoas e da 
comunidade. 
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Anexo 1: Organograma 1: diagnósticos diferenciais de leucoplasia oral perante PBMO localizada no bordo lateral da língua  
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Anexo 2:



34 
 

 

PARECER DE AUTORIA DE MONOGRAFIA 

(ENTREGA DO TRABALHO FINAL DE MONOGRAFIA) 

 

Informo que o trabalho de monografia com o título: ‘’Placas 
brancas localizadas no bordo lateral da língua com potencial de 
malignização. Protocolos clínicos’’/ ‘’Potential malignant white 
plaques on the edge of the tongue. Clinical protocols’’ é da minha 
autoria. 
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