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Lista de Abreviaturas 
 

GD: Gengivite Descamativa 

LPO: Líquen Plano Oral 

ELISA: Enzyme-linked Immunosorbent Assay 

IgG: Imunoglobulina G 

IgM: Imunoglobulina M 

IgA: Imunoglobulina A 

C3: Complexo complemento 3 

EM: Eritema Multiforme 

PV: Pênfigo Vulgar 

PMM: Pênfigo Mucomembranoso 

Anti-Dsg3: Antidesmoglina 3 

Anticorpos não-Dsg:  Anticorpos não-desmoglina   

IFD: Imunofluorescência direta 

IFI: Imunofluorescência indireta  
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Resumo 

Introdução: O termo gengivite descamativa é utilizado para descrever uma manifestação 

clínica localizada na gengiva, caracterizada pela formação de vesículas, atrofia, erosão e 

descamação com eritema difuso e progressivo da gengiva, estando comumente associada 

a doenças autoimunes tais como Líquen Plano Oral, Penfigóide, Pênfigo Vulgar, 

Dermatite Herpetiforme, Doença IgA Linear e outras doenças autoimunes sistémicas. 

Sendo uma manifestação e não um diagnóstico por si só, cabe ao médico dentista efetuar 

um diagnóstico diferencial das patologias associadas de modo a conseguir aconselhar o 

melhor tratamento. 

Objetivos: Esta revisão de bibliografia teve como objetivo recolher os conhecimentos 

atuais e o estado da arte no sentido de melhorar o diagnóstico e as abordagens da mesma. 

Materiais e Métodos: Para a elaboração desta monografia realizou-se uma pesquisa nas 

bases de dados Pubmed, Scopus e Google Scholar. 

Desenvolvimento: Sendo uma manifestação apenas, a procura da etiologia da doença 

subjacente à mesma, assim como das características associadas, é essencial para o 

diagnóstico correto. Este diagnóstico deve ser sempre confirmado por uma biópsia sujeita 

a análise histológica de rotina e concomitantemente por um exame de imunofluorescência 

direta, e por vezes um teste ELISA. Após confirmação, o tratamento passa inicialmente 

pela aplicação de corticosteróides tópicos, com ajuda de goteiras, rolos de algodão e, em 

casos severos e de patologias autoimunes graves, a associação de uma terapia 

corticosteróide sistémica está aconselhada, embora existam ainda outras alternativas. 

Conclusão: É de extrema importância que o clínico consiga efetuar um diagnóstico 

correto em tempo útil, recorrendo a técnicas apropriadas, para conseguir aconselhar o 

tratamento adequado, muitas das vezes multidisciplinar, tendo como objetivo final a 

melhoria da condição e consequentemente a qualidade de vida do doente. 

 

Palavras-chave 

Gengivite descamativa | Diagnóstico | Diagnóstico diferencial | Pênfigo | Penfigóide | 

Líquen Plano | Doença IgA linear  
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Abstract 

Introduction: The term desquamative gingivitis is used for describing a clinical 

manifestation characterized by formation of  vesicles, atrophy, erosion and desquamation 

with diffuse and progressive erythema of the gingiva, being commonly associated to 

autoimmune diseases such as Oral Lichen Planus, Pemphigoid, Pemphigus Vulgaris, 

Dermatitis Herpetiformis, IgA disease and other systemic autoimmune diseases. Being a 

manifestation and not a diagnosis itself, the role of the dentist is to make the differential 

diagnosis of the pathologies associated as a way to give advice to obtain the best 

treatment. 

Aim: This revision of literature aimed to collect the most recent information and the state 

of the art for the improvement of ways to diagnose and manage this condition. 

Methods and Materials: For the elaboration of this monograph a search was made in 

the following databases: Pubmed, Scopus and Google Scholar. 

Development: Being only a manifestation, the search for the etiology of the underlying 

disease, as for the characteristics associated with it, is essential for the correct diagnosis.  

This diagnosis must always be confirmed with a biopsy for routine histological analysis 

and concomitantly by an immunofluorescence and direct examination, and sometimes an 

ELISA testing. After confirmation, the treatment consists, initially in the application of 

topical corticosteroids with the help of carrier trays or cotton rolls and in severe cases and 

aggravating autoimmune pathologies, the association of a systemic corticosteroid 

therapy, although there are other alternatives as well. 

Conclusion: It is of extreme importance that the clinician may be able to have the proper 

diagnosis in useful time using appropriate techniques to advise on the right treatment, 

which most of the times is multidisciplinary, aiming for the improvement of the condition 

and consequently the quality of the patient’s life.  

 

Keywords 

Desquamative gingivitis | Diagnosis | Differential diagnosis | Pemphigus | Pemphigoid | 

Lichen Planus | Linear IgA disease 



 

 

 
 

Introdução 

A gengivite é uma patologia frequente em grande parte dos pacientes observados 

na consulta de Medicina Dentária. Podemos descrevê-la como sendo a forma mais ténue 

de ausência de saúde periodontal, embora, quando não tratada atempadamente possa 

progredir para uma doença mais severa e crónica, levando até à perda de peças dentárias. 

Manifesta-se por um aumento da gengiva, principalmente na margem, com um aspeto 

avermelhado, sangrante e sensível ao toque. (1) Deste conjunto de características comuns 

ao tema desta revisão, surge a denominação gengivite descamativa.  

O termo gengivite descamativa foi descrito por Tomes e Tomes em 1894 e 

proposto como termo clínico por Prinz em 1932. Traduz a presença de eritema, 

descamação, erosão e ulceração na gengiva livre e aderida. Pode representar 

manifestações orais associadas a doenças mucocutâneas, das quais se destacam o Pênfigo, 

mais comummente o tipo Vulgar, Penfigóide e Líquen Plano Oral. Noutras situações 

manifesta-se em doentes com patologias imunológicas tais como Lúpus Eritmatoso, 

Eritema Multiforme, Epidermólise Bulhosa, entre outras. Anos mais tarde, em 1960, foi 

sugerido por Mc Carthy&co que o termo não descreveria uma entidade clínica, mas sim 

uma resposta gengival a uma variedade de distúrbios sistémicos de diferentes etiologias. 

(2, 3) 

Sendo uma patologia que afeta a mucosa oral, cabe ao Médico Dentista a procura 

da solução do problema minimizando o desconforto do doente. Passa por efetuar um 

correto diagnóstico, não só na resolução e tratamento da gengivite descamativa, mas, mais 

importante, da doença subjacente a este tipo de manifestação.  

A idade é um fator de grande importância, não só para o diagnóstico, mas também 

para avaliação do tratamento e evolução da doença. Dado que algumas patologias tem o 

seu pico de manifestação em idades específicas, a faixa etária facilita o diagnóstico 

diferencial.  

Uma história médica detalhada, do doente e da família, assim como a recolha de 

informação relativa aos hábitos que se possam considerar fatores predisponentes, tais 

como consumo de álcool, de tabaco, utilização de drogas, devem ser tidos em conta.  
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Esta patologia manifesta-se frequentemente em mulheres em período de 

menopausa e idade avançada, podendo também aparecer em jovens e crianças. 

Clinicamente, tal como o nome o descreve, apresenta-se como um eritema suave, erosão 

e por vezes com ulceração da gengiva, logo, a sintomatologia dependerá do tipo e 

extensão da lesão, embora desconforto e dor ligeira sejam habitualmente reportados. 

Casos mais graves com ulceração, provocam dor severa, que agrava com a ingestão de 

alimentos. (3, 4) 

O tratamento passa por explicar ao doente sobre a possível etiologia, assim como 

os mecanismos de ajuda para alcançar uma situação livre de dor e desconforto, técnicas 

de higiene oral apropriadas a cada circunstância, evitar desidratação e malnutrição e 

possíveis infeções secundárias. (3) 

Em suma, a gengivite descamativa, enquanto manifestação de uma doença 

sistémica, por vezes de etiologia desconhecida, deve fazer parte da panóplia de 

conhecimentos do Médico Dentista, enquanto diagnóstico diferencial de lesões gengivais 

comuns, de que são exemplo, a gengivite, uma resposta anormal a acumulação de placa 

bacteriana. E, embora tenham sido publicados vários estudos, continua a ser de difícil 

resolução pela diversidade de doenças associadas.  

Esta revisão bibliográfica, teve como objetivo compilar os conhecimentos atuais 

e o estado da arte, para melhorar o diagnóstico e as abordagens da mesma.  
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Materiais e Métodos 

A revisão de literatura teve por base uma pesquisa utilizando as bases eletrónicas 

de dados Pubmed, Scopus e Google Scholar sobre o tema em questão. 

Os termos utilizados para pesquisa foram “desquamative gingivitis AND 

diagnosis”, “desquamative gingivitis AND differential diagnosis”, “desquamative 

gingivitis AND pemphigus”, “desquamative gingivitis AND pemphigoid”, 

“desquamative gingivitis AND lichen planus”, “desquamative gingivitis AND linear IgA 

disease”. Tendo sido a pesquisa realizada entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020.  

Como critérios de inclusão consideraram-se artigos com informações relevantes 

correspondentes ao tema, no idioma Inglês e Português, com texto integral gratuito 

relacionados apenas com humanos. 

Como critérios de exclusão foram considerados artigos que não contivessem os 

termos de pesquisa ou no título ou no resumo disponível, artigos cujo conteúdo se 

encontrava repetido e todos os artigos que não estivessem inteiramente disponíveis no 

idioma selecionado e não fossem relacionados com humanos. 

 

Palavras-chave Resultados Artigos 

selecionados para 

análise 

Artigos 

selecionados para 

referência 

“desquamative 

gingivits AND 

diagnosis” 

1376 39 (todos os 

restantes foram 

eliminados por não 

corresponderem ao 

tema) 

33 

“desquamative 

gingivitis AND 

differential 

diagnosis” 

212 0 (todos os artigos 

relevantes eram 

coincidentes com 

os encontrados 

anteriormente) 

0 
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“desquamative 

gingivitis AND 

pemphigus” 

11 4 (foram excluídos 

7 artigos por não se 

relacionarem com o 

tema ou seriam 

repetidos) 

1 

“desquamative 

gingivitis AND 

pemphigoid” 

12 1 (foram excluídos 

11 artigos por não 

se relacionarem 

com o tema ou 

seriam repetidos) 

1 

“desquamative 

gingivitis AND 

lichen planus” 

33 2 (29 artigos foram 

excluídos por não 

se relacionarem 

com o tema ou 

seriam repetidos) 

1 

“desquamative 

gingivitis AND 

linear IgA 

disease” 

2 0 (2 artigos foram 

excluídos por não 

se relacionarem 

com o tema ou 

seriam repetidos) 

0 

Tabela I Descrição da pesquisa e seleção de artigos. 

Foram também adicionados alguns artigos cujo conteúdo se considerou relevante, 

para além dos que foram resultado da pesquisa com os critérios anteriores, selecionados 

através de uma pesquisa secundária nas referências bibliográficas dos artigos incluídos 

na pesquisa original. 

Após leitura integral de 49 artigos resultantes desta seleção, foram utilizados 

como referência 37 artigos. 
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Desenvolvimento 

 

1. Definição 

  

Gengivite Descamativa como o termo indica, significa presença de eritema, 

descamação, erosão, com ou sem ulceração, não induzidos por placa bacteriana, que 

ocorre na superfície labial da gengiva aderida dos dentes anteriores. (5, 6)  

Pela etiologia da palavra, descamação significa a perda de epitélio por exfoliação, 

em pequenas ou grandes quantidades, sendo que a cronicidade desta perda na gengiva 

referir-se-á ao termo Gengivite Descamativa. 

Atualmente, é utilizado para descrever uma manifestação clínica e não um 

diagnóstico por si só. Caracteriza-se pela formação de vesículas, atrofia, erosão e 

descamação com eritema difuso e progressivo da gengiva, estando comumente 

associado a doenças autoimunes tais como, Pênfigo Vulgar, Penfigóide e algumas 

formas de Líquen Plano Oral, Dermatite Herpetiforme, Doença IgA e, por vezes, 

também doenças autoimunes sistémicas. (2, 7, 8) 

 

2. Etiologia 

 

Em termos etiológicos, esta condição permanece ainda uma incógnita, sendo que 

pode ser uma manifestação de várias patologias, tal como anteriormente referido. (9) 

Inicialmente, devido principalmente ao facto de estar muitas vezes associada a 

pacientes de meia idade do sexo feminino, pensava-se que a sua etiologia estaria 

relacionada com uma alteração hormonal comum em período de menopausa, o que 

mais tarde se veio a confirmar que nem sempre justificava o aparecimento desta 

condição. (7) 

Sendo a mucosa oral constituída por uma camada de epitélio escamoso 

estratificado que recobre uma camada de tecido conjuntivo, variando de local para 

local, este epitélio pode considerar-se queratinizado ou não queratinizado. Na zona 

da membrana basal do mesmo, estão presentes determinadas proteínas que asseguram 

toda a integridade celular e epitelial desta zona que, em determinadas patologias 
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autoimunes associadas à GD, são alvo do sistema imunitário (considerando-as como 

antigénios) que forma autoanticorpos para combater as mesmas. (2) 

As diferentes doenças sistémicas a que está associada podem ter origens distintas, 

sendo então, doenças imunodependentes mediadas por células (Líquen Plano Oral, 

Lúpus Eritematoso) em que as alterações induzidas são maioritariamente na espessura 

do epitélio, ou doenças mediadas por autoanticorpos que levam à formação de bolhas 

intraepiteliais (Pênfigo vulgar, Penfigóide Mucomembranoso). (6) 

A Gengivite de Células Plasmáticas, Lúpus Sistémico Eritematoso, Lúpus 

Eritematoso Discóide, Estomatite Ulcerativa Crónica e distúrbios granulomatosos de 

que são exemplo, a Granulomatose Orofacial, a Doença de Crohn e a Sarcoidose 

podem também estar relacionadas com a manifestação desta condição, podendo 

apresentar-se com aspeto clínico semelhante ao da GD e como tal, deve ser feito o 

diagnóstico diferencial, uma vez que os tratamentos são diferentes. (8) 

Outra possibilidade que deve ser tida em conta quanto à origem desta patologia, é 

o aparecimento da mesma como resposta de hipersensibilidade local a várias 

substâncias, tais como, materiais dentários como amálgama e metais como ouro, 

níquel, cobalto, cromo e paládio (reações liquenóides de contacto), elixíres, drogas, 

as mais comuns sendo as que tenham um grupo tiol presente, como captopril, 

penicilamina e também rifampicina, cosméticos, pastilhas elásticas, canela e também 

lauril sulfato de sódio (presente na composição de algumas pastas fluoretadas). (10-

12) 

A acumulação de placa bacteriana, apesar de não provocar o aparecimento da GD 

é um fator exacerbante da condição, independentemente da doença a que possa estar 

associada, assim como o trauma ou a escovagem incorreta. (7, 8)  

Está também reportado que stress psicológico e ansiedade podem despoletar a 

exacerbação da GD. (13) 

 

3. Epidemiologia 

 

As patologias que podem estar na origem do desenvolvimento da Gengivite 

Descamativa tem o seu pico de incidência entre a 4ª e a 6ª década de vida, com uma 

incidência maior no sexo feminino, excetuando casos de Eritema Multiforme, Pênfigo 

e Doença IgA. (8, 14, 15) Existe também evidência que crianças são raramente 
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afetadas, pois é normalmente encontrada apenas após a puberdade, especialmente 

depois dos 30 anos de idade. (7) 

A incidência desta condição é difícil de determinar por falta de evidências, 

embora, se possa prever pela incidência das patologias associadas. No caso da Doença 

IgA linear, a incidência na Europa varia entre 0,23 a 0,57/milhão/ano. Já em casos de 

PV, a incidência em países europeus varia entre 0,7 a 8/milhão/ano. (16)  

A prevalência exata dos casos relacionados com Gengivite Descamativa é difícil 

de determinar visto que grande parte da evidência se encontra reportada sob a forma 

de séries de casos. (8) 

Estudos recentes demonstram que a patologia mais frequentemente associada à 

GD nos dias que correm é o LPO, cerca de 75% cos casos, sendo que 25 a 30% dos 

pacientes com esta patologia demonstram quadros clínicos consistentes com GD e em 

10% destes casos a manifestação da doença está confinada à mucosa oral, seguido de 

Penfigóide Mucomembranoso, em que 85% dos pacientes diagnosticados apresentam 

manifestações orais e em menor percentagem PV, com percentagens de 4%, o que 

pode ser explicado por um viés de diagnóstico pois o PV é uma patologia rara.  (10, 

12, 14-17) 

Ao longo do tempo tem-se observado uma diminuição da manifestação por causas 

idiopáticas devido ao avanço tecnológico observado nas técnicas imunológicas de 

diagnóstico. (14) 

 

4. Quadro Clínico 

 

As lesões começam com um pequeno eritema e descamação mínima na gengiva 

livre queratinizada, afetando geralmente as superfícies vestibulares da gengiva com 

sangramento associado na maioria dos casos. (8, 10) Este aspeto avermelhado que se 

verifica na observação clínica da gengiva, deve-se à diminuição da espessura do 

epitélio e do aporte sanguíneo da zona afetada. Podem ser observadas em qualquer 

local da gengiva, mas a região anterior está reportada como sendo a zona mais afetada 

e raramente se observa em superfícies edêntulas. (7) 
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Figura 1 Aspeto clínico de um caso de gengivite descamativa – imagens utilizadas com autorização do autor. 

O epitélio afetado é fino e tende a esfoliar ao mínimo trauma. A descamação pode 

ocorrer isoladamente, ou, em determinados casos, aparecer associada a lesões 

vesiculo-bolhosas e em adição, a lesões liquenóides e ulcerativas, ocorrendo de forma 

localizada ou sendo mais abrangente. Casos severos podem ultrapassar os limites da 

gengiva e progredir para a mucosa contígua. (7, 10)  

Quanto à dor, as queixas podem variar entre uma sensação de ardor até dor severa, 

ou, pelo contrário, não apresentar dor alguma. Geralmente a dor é crónica, com 

períodos de remissão e períodos exacerbantes e aumenta especialmente com a 

ingestão de alimentos ácidos. Quando presente e severa, a dor pode provocar 

dificuldades na alimentação e no discurso. Também devido a presença desta sensação 
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dolorosa, a higiene oral é normalmente negligenciada o que agrava todo o quadro 

clínico. (7) 

Em vários casos de GD, as lesões gengivais representam a manifestação inicial da 

doença sistémica subjacente e podem aparecer muito cedo em relação a outras lesões 

características das mesmas, como é o caso de LPO, Penfigóide Mucomembranoso e 

PV. (15)  

 

Figura 2 Imagem intraoral representativa de gengivite descamativa num paciente com penfigóide 

mucomembranoso – retirado de “Rituximab for the Treatment of Isolated Refractory Desquamative Gingivitis 

Due to Mucous Membrane Pemphigoid” sem autorização do autor. (18) 

Esta patologia manifesta-se em períodos crónicos entre remissão e exacerbação, 

como dito anteriormente, tendo em conta que a recuperação do epitélio lesionado 

pode demorar vários meses. Embora as lesões variem intraoralmente, a duração 

reportada varia entre 2 meses a 25 anos. (7) 

Um aspeto clínico a que deve ser dada enfase é o fenómeno de Niklosky, positivo 

em doentes em que a GD está presente, sendo caracterizado por uma separação da 

epiderme aquando da pressão mecânica sobre pele ilesa ou sobre uma bolha já 

presente. (7, 19) 

 

5. Diagnóstico (clínico/histológico) 

 

O diagnóstico definitivo da Gengivite Descamativa é bastante complexo. O 

aparecimento de lesões gengivais, algumas das vezes isoladas, polimórficas e também 

associadas a placa bacteriana, complica desde início as hipóteses de diagnóstico. A 
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determinação dos fatores etiológicos que estão na origem das lesões, ou até mesmo 

da doença sistémica que está subjacente a este problema, pode demorar um tempo 

indeterminado pois muitas das vezes a sintomatologia é bastante subtil. (2, 10, 15) 

Muitas das vezes a GD é a primeira e única manifestação da doença 

subjacente, como exemplo de casos de Pênfigo Mucomembranoso, em que as lesões 

gengivais são a primeira manifestação da patologia. Também no Pênfigo Vulgar em 

cerca de 50% dos casos, esta pode ser o único tipo de lesão presente, isolada, sem 

manifestações extraorais, durante cerca de 6 meses até 1 ano até ao envolvimento da 

pele. (16, 20) 

A história detalhada do paciente, os sintomas sistémicos, a presença de lesões 

semelhantes noutros locais do corpo, a medicação efetuada pelo paciente, a presença 

de contacto com químicos e a história familiar, são elementos cruciais que devem ser 

recolhidos para efetuar o correto diagnóstico. Se for encontrada uma suspeita de 

alergia, deve ser testada de imediato para exclusão de hipóteses. (7) 

Para confirmar o diagnóstico clínico, recolhe-se uma amostra representativa 

da mucosa afetada em que esteja representado epitélio, esta amostra é dividida em 

duas partes, uma fixada em formol é enviada para um exame histopatológico 

convencional, a outra fixada em solução de Michel é enviada para exame de 

imunofluorescência direta com o objetivo de chegar ao diagnóstico definitivo, sendo 

este o gold standard na determinação da maioria das doenças autoimunes. Ambos os 

exames têm como objetivo a procura de autoanticorpos e outras proteínas 

inflamatórias presentes nos tecidos. (15, 21) 

Complementarmente pode realizar-se um exame sérico dos anticorpos 

circulantes, IgG, IgA, IgM e C3. A realização de um teste ELISA está também 

aconselhada quando existem indícios de uma doença autoimune subjacente, pois, para 

além de confirmar a presença de anticorpos para a desmoglina 3 (associada a 

manifestações orais) ou desmoglina 1 (associada a lesões na pele), quantifica os 

mesmos, o que nos transmite o grau de severidade da doença, embora um estudo tenha 

revelado que determinados casos de PV com afeção oral sob a forma de GD só 

demonstrem anti-Dsg3 alguns meses depois, o que pode significar que a acantólise, 

nestes casos preceda este aumento e seja causada por anticorpos não-Dsg. Mesmo em 

casos de diagnóstico aparentemente evidente, de que podem ser exemplo as estrias de 

Wickham, a confirmação histopatológica é importante para validar o diagnóstico e 

excluir lesões concomitantes potencialmente malignas. (2, 7, 11, 15, 22) 
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A relação de toda a história clínica e resultados tanto histológicos como de 

imunofluorescência e, em determinados casos, como por exemplo na suspeita de 

Estomatite Ulcerativa Crónica, de um exame serológico por imunofluorescência 

indireta é essencial para o diagnóstico definitivo. (15) 

Segue uma tabela resumindo as características clínicas e histológicas, assim 

como os resultados e IFD e IFI de algumas patologias associadas à manifestação da 

GD. (23) 

 

Patologia Características 

Clínicas 

Características 

Histológicas 

IFD IFI/ELISA 

Eritema 

Multiforme 

Placas erosivas e 

eritematosas com 

aspeto bolhoso. 

Localização: 

superfície vestibular e 

labial da mucosa oral, 

gengiva não aderida e 

vermelho do lábio. 

Lesões com formato 

de alvo. 

Necrose de 

queratócitos, 

degeneração 

vacuolar basal e 

presença de 

infiltrado 

linfohistocítico.  

Não específico. - 

Aftose 

Complexa/ 

Doença de 

Beçet 

Múltiplas aftas major 

ou minor e também 

herpetiformes. 

Localização: qualquer 

área da mucosa oral 

ou faríngea. (lesões 

genitais associadas, 

inflamação ocular na 

doença de Beçet). 

Não específico 

(devido à ausência de 

epitélio nestas 

peças). 

Não específico. - 

LPO Estrias de Wickham, 

erosões e 

despigmentação da 

mucosa. 

Localização: língua, 

superfície labial, 

vestibular e gengival. 

Hiperqueratose, 

papilas epiteliais em 

formato de dentes de 

serra, denso 

infiltrado linfocítico 

em forma de banda 

ao longo da junção 

dermoepitelial. 

Não específico. - 
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Associado a lesões 

papulares e 

reticulares. 

Penfigóide 

Cicatricial 

Manchas 

eritematosas, bolhas e 

erosões. 

Localização gengival, 

na mucosa vestibular 

e palato. O 

aparecimento de 

lesões noutras 

mucosas é comum. 

Bolhas 

subepidérmicas, 

infiltrado 

inflamatório de 

linfócitos e 

histiócitos e fibrose 

presente em leões 

menos recentes. 

Deposição 

linear de IgG e 

C3 ao longo da 

zona da 

membrana 

basal. 

BP180, 

integrina alfa-

6 beta-4 e 

laminina 332. 

Pênfigo Vulgar Múltiplas erosões 

irregulares em forma 

de mapa e presença de 

erosão com sinal de 

Nikolsky positivo. 

Localização: mucosa 

vestibular e labial, no 

palato e língua. 

Acantólise e 

formação de uma 

fenda 

intraepidérmica, 

preservação dos 

queratócitos basais e 

leve infiltrado 

inflamatório. 

Deposição 

intercelular de 

IgG e C3 num 

padrão de rede 

na epiderme. 

Desmoglina 3 

com ou sem 

desmoglina 1. 

Epidermólise 

Bolhosa 

Adquirida 

Erosões e perda das 

papilas linguais, 

formação de 

cicatrizes com 

localização difusa 

Aparecimento de 

lesões na mucosa 

ocular, faríngea e 

laríngea e nasal. 

Bolhas 

subepidérmicas, na 

variante mecano-

bolhosa infiltrado 

inflamatório mínimo 

e na inflamatória, um 

infiltrado 

predominantemente 

neutrofílico. 

Deposição 

linear de IgG 

ou IgA e C3 ao 

logo da zona da 

membrana 

basal. Padrão 

em serra de U. 

Colagénio 

tipo VII. 

Tabela II Descrição sumativa das características clínicas, histológicas e resultados esperados ao exame de 

imunofluorescência direta e indireta e teste ELISA das patologias associadas à Gengivite Descamativa. (23, 24) 

 

6. Diagnósticos diferenciais 

 

A GD apresenta vários sinais clínicos que podem mimetizar outras condições 

semelhantes. (14) 
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Inicialmente, no diagnóstico diferencial da Gengivite Descamativa devem ser 

excluídos outros tipos de gengivite, tais como, gengivite induzida por placa 

bacteriana, gengivite como efeito de uma infeção vírica (gengivite herpética), 

gengivite como manifestação de doença hematológica subjacente (no caso da 

leucemia, por exemplo) ou, outra hipótese, gengivite induzida por doenças 

metabólicas, de que é exemplo a diabetes mellitus. (2) 

Outros tipos de patologias que muitas das vezes confundem o clínico no 

diagnóstico, por mimetizarem as características de GD são a Gengivite Ulcerativa 

Necrotizante, pois as pseudomembranas necróticas podem assemelhar-se a uma 

descamação do epitélio, a Estomatite Herpética que, quando extensa, pode apresentar-

se sob a forma de bolhas extensas com faringite e linfadenopatia associada, também 

distúrbios hematológicos, principalmente neutropenias, a Granulomatose Orofacial e 

Pioestomatite Vegetante são alguns exemplos destas patologias. (25) 

Efetuar um diagnóstico diferencial da doença sistémica subjacente à 

manifestação da condição, pode também ser importante na determinação da origem 

da mesma. Na verdade, muitas das vezes, o facto da doença sistémica imunobolhosa 

se manifestar inicialmente apenas na mucosa oral sob a forma de Gengivite 

Descamativa, leva a um atraso no diagnóstico, não só da parte do clínico na procura 

da etiologia mas também por parte do doente, que por vezes recorre a medicações 

caseiras e outras soluções antes de procurar ajuda profissional. (2, 26) 

 O diagnóstico diferencial inclui condições que tenham como característica a 

presença de descamação gengival e ulceração, desde queimaduras químicas e 

elétricas, reações alérgicas, distúrbios hormonais e doenças mucocutâneas. Mais 

ainda, um padrão clínico semelhante pode também ser encontrado em reações de 

hipersensibilidade a corpo estranho consequente de um polimento agressivo após 

destartarização, alergias a materiais dentários, em que nestes casos a lesão está 

adjacente à restauração, elixíres, pastilhas elásticas, canela, entre outros, que podem 

ser excluídos após remoção do estímulo. Foi sugerida também a possibilidade de que 

a condição possa ser observada quando há uma diminuição de estrogénio e 

progesterona, como referido anteriormente. (5, 7, 12) 

Existem opiniões divergentes sobre a classificação da GD como sintoma do 

Líquen Plano Oral, Penfigóide Mucomembranoso ou apenas como uma manifestação 

destas doenças. Está reportado em vários artigos que existe uma relação com o LPO, 

Penfigóide Mucomembranoso e Pênfigo Vulgar entre 88 a 98%. (7) 
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O diagnóstico diferencial da GD pode ser divido em duas vertentes 

considerando a recorrência das doenças a que está associado. (10) 

 

7. Tratamento 

 

Na determinação do plano de tratamento a seguir, há que ter em conta vários 

fatores como a doença específica à qual a Gengivite Descamativa está associada, a 

gravidade das lesões gengivais, a presença ou ausência de envolvimento extraoral e a 

história médica, para a seleção de uma terapia unicamente tópica ou 

imunossupressora sistémica.  

A abordagem da doença específica que está subjacente à manifestação da GD 

deve ser feita por um especialista, principalmente se lesões extraorais estiverem 

presentes, mas, cabe ao médico dentista zelar pela manutenção de uma boa saúde oral, 

fazendo periodicamente uma observação minuciosa da cavidade oral, na procura de 

lesões gengivais, aftosas ou herpéticas, infeções fúngicas, lesões de cárie e avaliação 

da higiene oral, que é frequentemente deficiente neste tipo de pacientes. (10, 23, 27) 

Intermitentes

Eritema 
Multiforme 

(major)

Afeção ocular, 
genital, 

cutanea ou 
sistémica?

Doença de 
Behçet

Aftose 
Complexa

Sintomas 
Prodrómicos?

Lesões gengivais 
coincidentes com 

Gengivite 
Descamativa

Persistentes

Estrias de 
Whickam?

História de 
transplantação 

de células 
estaminais?

Doença enxerto 
contra 

hospedeiro

Líquen Plano 
Oral

Efeito 
Nikolsky?

Pênfigo Vulgar

Formação 
de 

cicatrizes 
na 

mucosa?

Afeção de 
grandes áreas 

na pele?

Epidermólise 
Bolhosa 

Adquirida

Penfigóide 
Cicatricial

Figura 3 Ilustração para guia de diagnóstico diferencial. Inspirado em “Desquamative gingivitis: 

Clinical findings and diseases”. (10) 
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Algumas recomendações quanto à alimentação, tais como, evitar alimentos 

ácidos ou picantes, também quanto ao consumo de bebidas alcoólicas que deve ser 

evitado e a cessação tabágica deve ser aconselhada. (8) 

 

Controlo da Placa Bacteriana 

 

A gengivite induzida por placa bacteriana afeta quase de um modo universal 

pacientes com GD quando esta se revela sintomática. Um estudo por Arduino et. al, 

revelou uma diferença microbiológica entre a gengivite induzida por placa bacteriana 

e a GD, o que pode significar uma associação de patogénicos periodontais com a 

mesma.  Embora mais pesquisa tenha de ser realizada, a resposta inflamatória face a 

esta acumulação de microrganismos agrava a sintomatologia, desencorajando à 

higienização, o que leva a uma perda de aderência no epitélio e mais tarde, destruição 

óssea. (10, 23, 28) 

Assim sendo, deve ser implementada uma abordagem sequencial dos tecidos 

supra e subgengivais, executada a cada duas semanas, eventualmente com a 

associação de uma solução de iodeto de sódio associado a ácido salicílico (5ml de 

solução) diretamente sob a mucosa durante 15 minutos, resultando numa redução dos 

sintomas e melhoria gradual da saúde periodontal até que esta se encontre estável, 

aumentando depois o intervalo de tempo entre as higienizações profissionais. E por 

vezes, aliar estas higienizações a terapias com Ozono, devido ao seu efeito 

antimicrobiano e de oxigenação dos tecidos e modulação de células imunes, 

diminuindo a dor e estimulando uma neoangiogénese com formação de tecido 

epitelial. (27, 29) 

A instrução de técnicas de higiene para que o paciente possa manter em casa 

o que foi conseguido em consultório, possui também um papel imprescindível. A 

implementação de, no mínimo, duas escovagens diárias, com uma escova manual, ou 

elétrica, de cerdas moles para não agredir os tecidos e não exacerbar a dor presente, 

executando a Técnica de Bass Modificada, que consiste na colocação da cabeça da 

escova com uma orientação de 45º para a gengiva, com movimentos suaves ao longo 

superfície do dente. Meios complementares de higiene de que são exemplo, o fio ou 

fita dentária e escovilhões diversos devem ser implementados após cada escovagem. 

(23) 
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A utilização de colutórios antissépticos, evitando os que contenham na sua 

composição álcool, como Clorhexidina 0,2% (marca comercial Eludril), também deve 

ser implementada, de preferência trinta minutos após a escovagem, para não interferir 

na função do flúor presente na pasta dentífrica. Este é um passo essencial na 

manutenção da higiene oral destes pacientes, pois, devido à terapia imunossupressora 

a que podem estar sujeitos, têm uma maior propensão para a incidência de infeções 

fúngicas, e nestes casos podem ser prescritos antifúngicos tópicos como Miconazol 

(marca comercial Daktarin). (8, 23) 

 

Dispositivos Orais 

Quanto a reabilitações protéticas, a utilização de implantes em pacientes com 

esta condição é uma das opções a considerar para recuperação da função mastigatória 

a longo prazo e consequentemente uma melhoria na qualidade de vida. (30) 

Embora a descamação e perda de elasticidade do tecido, causado pela doença 

autoimune subjacente, possam tornar-se um obstáculo na manipulação dos retalhos, 

existem alguns casos reportados no que toca a cirurgia periodontal ou reabilitação 

com implantes em pacientes com GD. No entanto, deve ser efetuado um controlo 

rigoroso da manifestação, principalmente nos tecidos intraorais, previamente à 

colocação de implantes, com o objetivo de reduzir possíveis complicações cirúrgicas. 

(30) 

Um estudo por Penarrocha et al., consistindo na colocação de implantes em 

pacientes edêntulos com Epidermólise Bolhosa Distrófica Recessiva, com follow-up 

de 5 anos, demonstrou sucesso e apenas um implante não demonstrou 

osteointegração. Outro exemplo que suporta esta hipótese de reabilitação, por Altin 

et al., apresentando um caso de Pênfigo Vulgar, com follow-up de 32 meses, concluiu 

que seria uma alternativa a próteses muco-suportadas em pacientes com essa condição 

garantindo maior conforto. Em casos de LPO, como reportado por Esposito et al., 

neste tipo de reabilitação houve uma boa integração dos implantes, sem sinais clínicos 

ou radiográficos de perda óssea, sendo a resposta entre o tecido e o implante também 

positiva. Por outro lado, não houve qualquer evidência que o insucesso do implante 

pudesse ser atribuído ao reaparecimento de lesões recorrentes. (30) 

Embora existam alguns casos em que esta terapia tenha tido uma resposta 

promissora, mais estudos precisam de ser efetuados, pois muitas destas evidências 

têm como suporte casos isolados. (30) 
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 Outras opções de reabilitação protética mais tradicionais, em que o suporte e 

retenção são obtidos através do contacto direto com os tecidos, de que são exemplos 

próteses esqueléticas ou acrílicas, podem não ser ideais neste tipo de pacientes, pois 

este contacto constante provoca maior desconforto. E, além disso, quando mal-

adaptados, estes dispositivos provocam uma irritação que leva inevitavelmente ao 

aumento da dor. (27)  

 

Terapias Tópicas 

Em determinadas patologias, variando entre leves a moderadas, a abordagem 

pode ser unicamente sob terapia tópica, sendo esta suficiente para o tratamento, 

dependendo da severidade das lesões orais presentes e, de modo a facilitar a aplicação 

destes medicamentos, podemos recorrer a uma goteira devidamente adaptada. 

Embora, por vezes seja mais vantajoso recorrer à aplicação intralesional, ou até à 

“cotton ball technique”, consistindo na aplicação direta de uma bola de algodão com 

corticóide tópico, evitando o desconforto causado pela goteira (23, 27, 31) 

Outra opção, um pouco mais funcional para pacientes em que a condição 

abranja uma área maior, é a aplicação destes medicamentos em modo de solução para 

bochechar, como betametasona (Celestone) ou fluticasona, embora, devido ao 

aumento da colonização por Candida, é preferível o uso tópico localizado na maior 

parte das situações. (8, 23) 

Em 1990, um estudo baseado na aplicação tópica de gel fluocinonida 0,05% 

nas lesões gengivais, especialmente em casos de LPO, três vezes por dia durante três 

semanas, revelou que não existiam evidências suficientes de supressão adrenal na 

população estudada, e que a terapia era eficaz. (25, 27) 

Em lesões mais severas pode ser necessária a aplicação de compostos mais 

potentes, como é exemplo o propionato de clobetasol 0,05% (Dermovate) com 

aplicação tripla diária. E, embora seja necessária mais pesquisa, um estudo revelou 

que a associação de gel Calendula officialis, com o seu poder anti-inflamatório, levou 

a uma diminuição do tempo necessário para recuperação das lesões.  (13, 25, 32)  

Por vezes, em lesões recorrentes, pode realizar-se uma aplicação intralesional 

de triamcinolona (10mg/ml) com lidocaína. (12) 

Embora sejam necessários mais estudos, alguns autores afirmam que a 

utilização de ácido fusídico a 2% (marca comercial Fucidine) durante 5 minutos no 

local da lesão, 4 vezes por dia, evitando beber e comer durante pelo menos uma hora 
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após aplicação, seja eficaz no controlo das lesões, pelo menos no controlo da 

progressão e, como prevenção de aparecimento de candidíase, comum no tratamento 

com corticosteroides tópicos. (33) 

Casos de GD associada a LPO, uma solução de ciclosporina para bochecho é 

uma das opções e, ao aparecimento de lesões recorrentes tacrolimus (Protopic 1mg/g) 

tópico tem mostrado bons resultados. (12, 21) 

A aplicação de analgésicos tópicos como cloridrato de benzidamina 0,15%, 

(marca comercial Tantum Verde), em solução ou spray pode ajudar em termos de 

diminuição de sensação dolorosa e aumento de conforto. (8) 

 

Terapia Sistémica 

No caso de doenças imunobolhosas severas, a terapia tópica isolada revela-se 

frequentemente insuficiente logo, deve ser conjugada com uma terapia sistémica na 

resolução de casos mais complexos para controlo da atividade das doenças 

subjacentes e no aparecimento de lesões sintomáticas.   

Após o insucesso da terapia tópica, uma terapêutica que se pode revelar útil, 

utilizada também em casos de Aftose Complexa e Doença de Beçet, é a colquicina 

(Colchicine) como fármaco sistémico de primeira linha, pois para além da redução do 

número de lesões, revelou uma resposta equivalente aos corticosteróides no controlo 

da doença. (23) 

Um estudo elaborado por Jorizzo et al., descreveu uma “escada terapêutica” 

consistindo na colocação intralesional ou tópica de corticosteróides, seguida da toma 

de colquicina, combinando esta com dapsona e, por fim, uma baixa dose de 

talidomida. (23) 

Dado que a dapsona é apenas de uso hospitalar e apresenta vários efeitos 

adversos, para além da colquicina e talidomida, na literatura está também presente a 

utilização de glucocorticóides, azatioprina (Azafalk) com uma dose de 100 a 

200mg/dia durante 4 a 6 semanas, ciclosporina (Sandimmun Neoral), tacrolimus 

(Prograf), anti-TNF-alfa e rituximab e em casos recorrentes, infliximab (Inflectra) 

revelou uma completa resolução de úlceras orais. (19, 23, 24) 

Em casos de LPO, Doença IgA e Penfigóide Cicatricial e Mucomembranoso 

em que haja afeção de outras mucosas, para além da utilização dos fármacos 

mencionados anteriormente, outra opção terapêutica que se revelou eficaz foi a toma 
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de uma baixa dose semanal de metotrexato (Ledertrexato), micofenolato de mofetil 

(Myfenax) e tetraciclinas. (8, 12, 21, 23, 24, 34) 

Outra alternativa eficaz seria a toma oral de 20mg, duas vezes por dia durante 

12 semanas, de apremilaste (Otezla, utilizado no tratamento da Psoríase, autorizado 

pela FDA, não comercializado em Portugal). Para além de não ter grandes efeitos 

adversos, parece ser uma terapia segura a longo prazo no tratamento de patologias 

crónicas, embora mais estudos precisem de ser realizados. (17) 

Outra hipótese de tratamento no casos de Penfigóide, se a resposta não se 

mostrar suficientemente eficaz, ou em que a doença se manifesta de um modo mais 

severo ou progressivo, o tratamento deve ser feito com prednisona (Lodotra) de 1 a 

1,5mg/Kg/dia. (8, 21, 23, 24) 

Esta hipótese é também útil em casos de Pênfigo Vulgar, sendo a terapêutica 

mais comum, seguida de prednisolona (Lepicortinolo) e deflazacorte. Nestes casos as 

doses recomendadas podem variar de autor para autor, sendo preferencialmente de 40 

a 60mg por dia de prednisona (Lodotra) para pacientes com manifestações leves a 

moderadas e de 60 a 100mg para pacientes com manifestações mais severas. Outros 

autores defendem a toma de doses superiores, referidas anteriormente, para todo o 

tipo de pacientes, do que o aumento progressivo das doses. Com este tipo de 

terapêutica, as lesões começam a deixar de aparecer após 2 a 3 semanas de toma 

diária. (19) 

Uma vez atingido o controlo, as doses reduzem-se para metade, semana após 

semana, até atingir 40mg. Após controlo, a dose pode ser reduzida a cada 4 meses. 

(35) 

Com o objetivo de efetuar uma redução mais rápida da dose de corticosteróide 

e diminuição dos efeitos adversos, pode ser efetuada a técnica de “Pulse therapy”, 

consistindo na administração intravenosa de doses suprafarmacológicas de 

metilprednisolona (Depo-Medrol) 1g por dia e dexametasona também, por três dias 

consecutivos. (19)  

Outros agentes alternativos como transfusão de plasma, demonstram-se 

efetivos como terapia adjuvante às anteriormente referidas. (11, 23) 

 

  



Gengivite Descamativa - “Desquamative Gingivitis” 

22  

Discussão 

 
 As características clínicas da GD podem ser subtis em muitos dos casos, o que 

normalmente leva a um diagnóstico tardio.  

A histologia de rotina é uma ferramenta essencial na determinação do diagnóstico 

de doenças autoimunes, na distinção da zona afetada, seja intraepidérmica ou 

subepidérmica, mas, para confirmação, é necessária a microscopia de 

imunofluorescência. (15) 

A presença de sangramento gengival após escovagem ou mesmo após refeições, 

pode ser interpretado como uma simples gengivite induzida por placa bacteriana, o que 

leva o clínico a tratar erroneamente a condição, continuando sem obter os resultados 

esperados. Casos mais severos com a presença de descamação de grandes áreas, torna, 

muitas das vezes quase impossível a ingestão de alimentos, por isso, o clínico deve 

monitorizar a possibilidade de subnutrição. (10)  

 Outra consequência desta manifestação, é também a associação que pode ter 

quanto ao risco de desenvolver gastrite atópica autoimune. Um estudo revelou que em 

pacientes com GD existe uma frequência superior para a presença de anticorpos 

anticélulas parietais gástricas, assim como antitiroglobulina e antitiroide microssomal e 

esta elevada percentagem, está normalmente associada a uma anemia perniciosa, fator 

para o desenvolvimento da gastrite e consequentemente carcinoma, pelo que estes 

pacientes devem ser encaminhados para o departamento de Gastroenterologia para o 

despiste destas patologias. (36) 

Também em casos em que seja diagnosticado LPO, consideradas lesões pré-

malignas, devem ser efetuados controlos periódicos, no mínimo bianuais, devido ao risco 

de malignização das mesmas, sendo de 0,4 a 3,7% ou de 0% a 0,5%, dependendo dos 

estudos, principalmente nos casos de lesões eritematosas e erosivas. (8, 12, 24) 

Tendo em conta os diferentes graus de complexidade com que a Gengivite 

Descamativa se pode apresentar, seja pela diversidade etiológica a que pode estar 

associada, podemos afirmar que o tratamento pode variar de caso para caso. 

 Por outro lado, uma recomendação transversal a qualquer tratamento é a 

implementação de uma higiene oral adequada, pois, a GD poderá afetar de forma 

sistemática, direta ou indiretamente a progressão de doença periodontal. Seja pela 

acumulação de placa bacteriana, como consequência da sintomatologia dolorosa que 
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impede a higienização, seja pela partilha de mecanismos/moduladores inflamatórios 

presentes tanto na resposta do sistema imunitário face a esta acumulação, como na 

resposta autoimune da condição presente. (37) 

Na literatura consta que uma manutenção rigorosa de uma boa higiene oral 

revelou, uma diminuição do sangramento gengival e uma melhoria no controlo de placa 

bacteriana, mas também na dor sentida e na atividade geral da doença. Outros artigos 

reportam também que a diminuição da inflamação consequente da implementação de 

técnicas adequadas de higienização, tanto em casa como em consultório, revelou uma 

melhoria na atitude do paciente face às diversas formas da condição. (23, 29)  

Quanto ao tratamento propriamente dito, casos de reação de hipersensibilidade e 

Estomatite de Células Plasmáticas são normalmente autolimitadas, no entanto, com ajuda 

de analgésicos para controlo da dor e anti-inflamatórios ajudam na recuperação e 

conforto. (24) 

Quanto ao tratamento inicial, os corticóides tópicos estão recomendados como 

primeira linha de tratamento, podendo ser de classe I ou II. (23, 25) 

Apesar de a terapia tópica ser indispensável, por vezes é necessária uma 

intervenção sistémica. 

Tendo em conta a longa duração no tempo desta condição, o uso prolongado de 

corticosteróides, com todos seus efeitos adversos, é bastante crítico. O aparecimento de 

condições como hipertensão arterial, diabetes mellitus, infeções cutâneas e sistémicas, 

úlceras gástricas, osteoporose, necrose da cabeça do fémur, glaucoma e cataratas. (19, 23) 

Assim sendo, o começo de uma terapia com um agente que evite este tipo de ação é muito 

importante, não só por reduzir as tomas cumulativas de corticosteróides como também 

por permitir uma maior eficácia quanto a terapias corticosteróides sistémicas. (23) 

 Azatioprina (Azafalk) é um exemplo deste tipo de agente imunomodulador, 

embora com resultados desfavoráveis em termos de eficácia comparativamente ao 

micofenolato de mofetil (Myfenax), demonstrou vantagens em termos de ação 

“poupadora” de corticosteróides, comparativamente a imunossupressores anteriores. (11, 

23) 
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Conclusão 

 

Dada a semelhança clínica da GD com outras patologias comuns na consulta de 

Medicina Dentária, o clínico deve ter bem presente as características das lesões na mucosa 

oral, a duração das mesmas, assim como das características histológicas, para que possa 

proceder ao despiste da doença autoimune subjacente à condição, recorrendo às técnicas 

adequadas, como a imunofluorescência direta, para a confirmação do diagnóstico o mais 

cedo possível.  

Esta revisão de literatura veio a concluir que apesar da dificuldade na 

determinação da etiologia desta manifestação, pela complexidade associada ao 

mecanismo autoimune que possa estar subjacente, as soluções passam pela manutenção 

de uma higiene oral rigorosa, aplicação de medicação tópica em muitos dos casos e por 

vezes medicação sistémica e pela prevenção da progressão da doença, assim como um 

olhar atento para o risco de malignização de determinadas lesões, nomeadamente casos 

de LPO, aos quais esta condição está maioritariamente associada.  
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