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Resumo 

Introdução: Existe um grande número de lesões que afetam a cavidade oral, e estas podem 

manifestar-se de várias formas. Para o reconhecimento e o diagnóstico das lesões orais mais 

comuns, é de extrema importância a história clínica e um exame físico completo da cavidade 

oral. 

Objetivos: Determinar a frequência das patologias orais diagnosticadas no âmbito da consulta de 

Medicina Oral da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto (FMDUP) desde 

2005 até 2012 sobre o total das patologias diagnosticadas, e a sua prevalência na população 

estudada. 

Metodologia: As fichas clínicas de Medicina Oral de 394 pacientes foram consultadas e sempre 

que estas contemplavam mais do que uma patologia foram considerados todos os diagnósticos. 

De forma a facilitar a análise estatística e interpretação, os vários diagnósticos foram ainda 

agrupados. Recorreu-se a técnicas de estatística descritiva para análise dos dados. 

Resultados: O total de patologias diagnosticadas foi de 464, indicando que houve pacientes com 

mais do que uma patologia diagnosticada. Obteve-se um total de 97 diagnósticos diferentes. A 

lesão mais frequentemente diagnosticada na consulta de Medicina Oral da FMDUP foi a 

estomatite protética, com uma prevalência de 9,9%. Os defeitos de desenvolvimento foi o grupo 

de patologias mais frequente, com uma prevalência de 31,2%. 

Conclusões: A patologia mais frequentemente diagnosticada na consulta de Medicina Oral da 

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto foi a estomatite protética, 

maioritariamente em indivíduos do sexo feminino e acima dos 50 anos de idade. Apesar disso, 

quando categorizamos as lesões em grupos, são os defeitos de desenvolvimento que são mais 

prevalentes. Portanto, o achado mais frequente não faz parte do grupo de patologias mais 

prevalente. 

 

Palavras-chave 

Lesões orais; Lesões da mucosa oral; Epidemiologia; Prevalência; Demográfico 
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Abstract 

Introduction: There are a number of lesions that affect the oral cavity, and they can manifest 

itself in several ways. For the recognition and diagnosis of oral lesions is important to do a 

medical history and a complete physical examination of the oral cavity. 

Aim: To determine the frequency of oral diseases diagnosed in Oral Medicine appointment, 

School of Dental Medicine, University of Porto (FMDUP) from 2005 to 2012 over total 

diagnosed pathologies, and its prevalence in the population studied. 

Materials and Methods: It was consulted medical records of 394 patients, and when they beheld 

more than one pathology, all diagnoses were considered. In order to facilitate statistical analysis 

and interpretation, the various diagnoses were further grouped. We used descriptive statistical 

techniques for data analysis. 

Results: The total number of diagnosed conditions was 464, indicating that there were patients 

with more than one condition diagnosed. A total of 97 different diagnoses were obtained. The 

most frequent lesion diagnosed was denture stomatitis, with a prevalence of 9,9%. The 

developmental defects was the most common group of diseases, with a prevalence of 31,2%. 

Conclusions: The most frequent disease diagnosed in Oral Medicine appointment, School of 

Dental Medicine, University of Porto was denture stomatitis, mostly in women and in individuals 

over 50 years of age. Nevertheless, when the lesions are categorized into groups, the 

developmental defects are the most prevalent. Therefore, the most frequent lesion is not included 

in the group of most prevalent pathological conditions.  

 

Keywords 

Oral lesions; Oral mucosal lesions; Epidemiology; Prevalence; Demographic 
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Introdução 

A saúde oral é de extrema importância na qualidade de vida de todos os indivíduos. As lesões 

orais podem causar sinais e sintomas, como por exemplo desconforto e dor, e podem limitar a 

função, como por exemplo a mastigação, deglutição e fala, o que pode interferir com a própria 

atividade social diária do indivíduo (1).  

Existe um grande número de lesões que afetam a cavidade oral, e estas podem manifestar-se de 

várias formas. Para o reconhecimento e o diagnóstico das lesões orais mais comuns, é de extrema 

importância a história clínica e um exame físico completo da cavidade oral, assim como o 

conhecimento das características clínicas, como o tamanho, a localização, a morfologia da 

superfície, a cor, a presença de dor e a duração (2). Há lesões cujo diagnóstico pode ser feito 

verificando os dados obtidos através da história clínica e/ou exame físico, enquanto há outros 

que necessitam de confirmação através de procedimentos especializados. Dentro de todos os 

métodos disponíveis para o diagnóstico das lesões orais, o exame histopatológico é o de eleição 

(3).  

É essencial compreender os aspetos epidemiológicos, a distribuição, a etiologia, a história natural 

e os fatores de risco relativos às patologias orais no sentido de promover a prevenção primária, 

diagnóstico precoce e o tratamento atempado, providenciando os serviços de saúde apropriados 

(4, 5). A prevalência das lesões orais é extremamente heterogénea nas diversas partes do globo, 

variando consoante a área geográfica (4, 6). A prevalência das lesões também pode variar 

segundo a idade, o género e/ou a raça dos indivíduos (7). Existem também fatores a ter em conta, 

como o consumo de tabaco (7, 8) e álcool (8, 9),e a presença de certas patologias sistémicas com 

manifestações orais (10). 

Muitos dos achados em exames dentários de rotina são variações da normalidade (7). A maioria 

dos diagnósticos são de natureza benigna e não necessitam de intervenção do ponto de vista 

cirúrgico. Outros casos há, que requerem tratamento a longo prazo. Existem ainda os casos de 

patologia maligna que requerem cirurgia mais invasiva (11). 

É importante referir que relativamente à deteção das lesões orais, o autoexame aumenta a 

probabilidade do seu diagnóstico precoce (4). 

A organização Mundial de Saúde (OMS) preconizou que os levantamentos epidemiológicos são 

um dos principais recursos para se estabelecer a situação atual com vista a estimar as 
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necessidades de implementação e manutenção da saúde oral(12). Este estudo para além de 

possibilitar o conhecimento das lesões orais que mais frequentemente ocorrem na nossa 

população, pode ajudar no desenvolvimento de estratégias de prevenção e no planeamento dos 

respetivos tratamentos. Trata-se de um estudo observacional, transversal. No que se refere ao 

período de referência o estudo pode ser classificado como retrospetivo. E no que respeita ao 

objetivo do estudo, este pode ser classificado como descritivo.  

 

Pelo exposto considerou-se relevante para a Medicina Dentária o conhecimento das lesões orais 

diagnosticadas na consulta de Medicina Oral da Faculdade de Medicina Dentária da 

Universidade do Porto, e o estudo da sua frequência sobre o total das patologias diagnosticadas, 

e a sua prevalência na população estudada. 
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Material e métodos 

No presente estudo realizou-se um levantamento retrospetivo das patologias orais diagnosticadas 

na consulta de Medicina Oral da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto no 

período compreendido entre 2005 e 2013 através da consulta das fichas clínicas arquivadas no 

serviço de Medicina Oral, obtendo-se dessa forma a informação clínica dos pacientes. A 

pesquisa foi efetuada após aprovação da Comissão de Ética. 

Todas as fichas clínicas de Medicina Oral foram cuidadosamente analisadas e as que suscitaram 

dúvidas foram revistas com o auxílio do docente de Medicina Oral. Procurou-se completar as 

fichas clínicas com falta de informação consultando o programa informático de gestão da clínica 

da FMDUP. 

Quando uma mesma ficha clínica descrevia mais do que uma patologia, foram considerados 

todos os diagnósticos e localizações.  

A amostra é constituída por 394 casos. 

 

Análise estatística 

Os dados foram recolhidos no software Microsoft Office Excel 2010® e posteriormente foram 

transferidos para o software Statistical Package for the Social Sciences 20.0 (SPSS) para serem 

analisados utilizando as técnicas mais adequadas para a análise das variáveis envolvidas. Foram 

utilizadas técnicas de estatística descritiva (tabelas) para organização dos dados. 

As variáveis analisadas foram as seguintes: para a avaliação sociodemográfica dos pacientes 

considerou-se o género, idade e ocupação; para as patologias orais considerou-se o diagnóstico 

definitivo e a localização. Quanto à história clínica foi verificada a presença de outras alterações 

sistémicas. 

 

Descrição sociodemográfica: 

No sentido de avaliar a incidência de lesões por faixas etárias, definiram-se estratos mutuamente 

exclusivos, respeitando a Tabela I. 
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Tabela I. Estratos etários definidos para caracterização da amostra 

Estrato etário 

0 – 10 anos de idade 

11 – 20 anos de idade 

21 – 30 anos de idade 

31 – 40 anos de idade 

41 – 50 anos de idade 

51 – 60 anos de idade 

61 – 70 anos de idade 

>70 anos de idade 

 

Relativamente à ocupação foram consideradas as seguintes designações: empregado, 

desempregado, estudante e reformado. 

No que diz respeito à presença de alterações sistémicas, considerou-se com e sem patologia 

sistémica associada. 

 

Variável diagnóstico: 

Obteve-se 97 patologias diagnosticadas, que foram agrupadas, tendo como principal referência 

Neville (13) (Tabela II). 
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Tabela II. Grupos de patologias estabelecidas 

Grupos de patologias 

Defeitos de desenvolvimento 

Anomalias dentárias 

Patologia da polpa e do periápice 

Doenças periodontais 

Infeções 

Lesões físicas e químicas 

Doenças alérgicas e imunológicas 

Patologia epitelial 

Patologia das glândulas salivares 

Tumores dos tecidos moles 

Patologia óssea 

Quistos e tumores odontogénicos 

Doenças dermatológicas 

Dor facial e doenças neuromusculares 

Outras alterações 
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Resultados 

A amostra é constituída por 394 casos, dos quais 220 são mulheres (55,8%) e 174 são homens 

(44,2%), definindo-se o ratio de 1,2 : 1 (Figura 1). A idade média é de 51,98 +/- 17,867 anos. A 

idade média no sexo masculino é de 52,01, e no sexo feminino de 51,96 anos. O intervalo de 

idades da amostra estudada variou entre os 9 e os 95 anos. A maior frequência de indivíduos 

diagnosticados na consulta de Medicina Oral da FMDUP encontrava-se nas faixas etárias dos 51-

60 e dos 61-70 anos de idade (Tabela III). Na primeira, a maior frequência de indivíduos 

encontrava-se empregado ou reformado e referiram patologia sistémica associada (Figura 4); e 

na segunda encontravam-se maioritariamente reformados e referiram igualmente patologia 

sistémica associada (Figura 5). 

 

Figura 1. Distribuição dos pacientes por sexo 

 

Tabela III. Distribuição dos pacientes por estrato etário 

Estratos etários 

 Frequência 

absoluta (N) 

Frequência 

relativa (%) 

0 – 10 anos 2 0,5% 

11 – 20 anos 15 3,8% 

21 – 30 anos 44 11,2% 

31 – 40 anos 49 12,4% 

41 – 50 anos 60 15,2% 

51 – 60 anos 83 21,1% 

61 – 70 anos 75 19,0% 

>70 anos 66 16,8% 

   

Total 394 100,0% 

44,2% 

55,8% 
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Figura 2. Distribuição dos pacientes quanto à presença de alterações sistémicas 

 

 
Figura 3. Distribuição dos pacientes quanto à ocupação 
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Figura 4. Distribuição dos pacientes da faixa etária dos 51-60 anos quanto à ocupação e presença de patologia 

sistémica 

 

  
Figura 5. Distribuição dos pacientes da faixa etária dos 61-70 anos quanto à ocupação e presença de patologia 

sistémica 
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Tabela IV. Distribuição sociodemográfica dos pacientes diagnosticados na consulta de Medicina Oral da 

FMDUP por sexo 

  Género 

  Masculino Feminino 

  N % N % 

Estratos etários 

0-10anos 1 50% 1 50% 

11-20 anos 5 33,3% 10 66,7% 

21-30 anos 20 45,5 24 54,5% 

31-40 anos 26 53,1% 23 46,9% 

41-50 anos 24 40,0% 36 60,0% 

51-60 anos 33 39,8% 50 60,2% 

61-70 anos 37 49,3% 38 50,7% 

>70 anos 28 42,4% 38 57,6% 

      

Ocupação 

Empregado 75 57,3% 56 42,7 

Desempregado 9 15,3% 50 84,7% 

Reformado 53 47,3% 59 52,7% 

Estudante 11 37,9% 18 62,1% 

      

Patologia 

associada 

Com patologia 

associada 
84 41,8% 117 58,2% 

Sem patologia 

associada 
90 46,6% 103 53,4% 

 

O total de patologias diagnosticadas foi de 464, indicando que houve pacientes com mais do que 

uma patologia diagnosticada. Esse facto ocorreu em 54 casos, num máximo de 5 diagnósticos 

por doente. 

Obteve-se um total de 97 diagnósticos diferentes. A patologia mais frequentemente 

diagnosticada na consulta de Medicina Oral da FMDUP foi a estomatite protética, representado 

8,4% dos diagnósticos, com uma prevalência de 9,9% (Tabela V). É importante referir que neste 

caso, a prevalência refere-se ao número de indivíduos afetados pelo total de indivíduos 

diagnosticados na consulta de Medicina Oral da FMDUP. 

À estomatite protética seguiu-se o fibroma (n=37), anomalia vascular adquirida (30), língua 

fissurada (n=28), tórus (n=24), hiperqueratose (n=16) e úlcera traumática (n=16) (Tabela V) 

(Anexo 1). 
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A estomatite protética foi mais frequente na 5ª década de vida (30,8%) e no sexo feminino 

(66,7%) (Tabela VI). 

É importante referir que houve um único caso de carcinoma epidermoide diagnosticado num 

indivíduo do sexo masculino de 72 anos. 

 

Tabela V. Sete das 97 patologias mais frequentemente diagnosticadas na consulta de Medicina Oral 

Patologias diagnosticadas 

 
N 

Frequência 

relativa (%) 
Prevalência 

Estomatite protética 39 8,4% 9,9% 

Fibroma 37 8,0% 9,4% 

Anomalia vascular adquirida 30 6,5% 7,6% 

Língua fissurada 28 6,0% 7,1% 

Tórus 24 5,2% 6,1% 

Hiperqueratose 16 3,4% 4,1% 

Úlcera traumática 14 3,0% 3,6% 

A prevalência refere-se aos indivíduos afetados pelo total de indivíduos diagnosticados na consulta de Medicina Oral 

No anexo 1 encontra-se a tabela com a frequência e prevalência de todas as patologias diagnosticadas na consulta de 

Medicina Oral 

 

Tabela VI. Distribuição dos pacientes com estomatite protética quanto ao sexo e idade 

Estomatite protética 

  N % 

Género 
Masculino 13 33,3% 

Feminino 26 66,7% 

    

Estratos etários 

21-30 anos 2 5,1% 

31-40 anos 6 15,4% 

41-50 anos 7 17,9% 

51-60 anos 12 30,8% 

61-70 anos 6 15,4% 

>70 anos 6 15,4% 
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De forma a facilitar a análise estatística e interpretação, os vários diagnósticos foram agrupados 

em 15 grupos, tendo como referência principal Neville (13), nomeadamente: defeitos de 

desenvolvimento, anomalias dentárias, patologia da polpa e do periápice, doenças periodontais, 

infeções, lesões físicas e químicas, doenças alérgicas e imunológicas, patologia epitelial, 

patologia das glândulas salivares, tumores dos tecidos moles, patologia óssea, quistos e tumores 

odontogénicos, doenças dermatológicas, dor facial e doenças neuromusculares, e outras 

alterações.  

Os defeitos de desenvolvimento foi o grupo de patologias mais frequente, com uma prevalência 

de 31,2% (n=123), seguida das lesões químicas e físicas (n=68), tumores dos tecidos moles 

(n=64) e infeções (n=60) (Tabela VII). 

 

Tabela VII. Distribuição dos grupos de lesões diagnosticados, considerando o seu número, a frequência 

relativa e a prevalência.  

Grupos de patologias 

 N Frequência relativa (%) Prevalência 

Defeitos de desenvolvimento 123 26,5% 31,2% 

Lesões físicas e químicas 68 14,7% 17,3% 

Tumores dos tecidos moles 64 13,8% 16,2% 

Infeções 60 12,9% 15,2% 

Patologia epitelial 29 6,3% 7,4% 

Doenças dermatológicas 25 5,4% 6,3% 

Outras alterações 25 5,4% 6,3% 

Doenças alérgicas e imunológicas 16 3,4% 4,1% 

Dor facial e doenças neuromusculares 13 2,8% 3,3% 

Patologia da polpa e do periápice 11 2,4% 2,8% 

Patologia das glândulas salivares 11 2,4% 2,8% 

Patologia óssea 6 1,3% 1,5% 

Doenças periodontais 5 1,1% 1,3% 

Quistos e tumores odontogénicos 5 1,1% 1,3% 

Anomalias dentárias 3 0,6% 0,8% 

    

Total 464 100,0% 117,8% 

A prevalência refere-se aos indivíduos afetados pelo total de indivíduos diagnosticados na consulta de Medicina Oral 
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As doenças alérgicas e imunológicas, as infeções, as doenças dermatológicas, o grupo da dor 

facial e doenças neuromusculares, as patologias da polpa e do periápice, as doenças periodontais 

e os quistos e tumores odontogénicos acometeram maioritariamente mulheres. Igualmente, mas 

de forma menos evidente, as lesões físicas e químicas e os tumores dos tecidos moles também 

afetaram mais frequentemente o sexo feminino (Tabela VIII). 

As lesões que mais afetaram o sexo masculino foram as do grupo dos defeitos de 

desenvolvimento, da patologia epitelial, da patologia das glândulas salivares e das anomalias 

dentárias (que só acometeram homens) (Tabela VIII). 

A patologia óssea surge igualmente distribuída por ambos os sexos. 

 

Tabela VIII. Distribuição das patologias agrupadas segundo o sexo  

Grupos de patologias 

 Masculino Feminino 

 N % N % 

Defeitos de desenvolvimento 68 55,3% 55 44,7% 

Lesões físicas e químicas 29 42,6% 39 57,4% 

Tumores dos tecidos moles 26 40,6% 38 59,4% 

Infeções 19 31,7% 41 68,3% 

Patologia epitelial 16 55,2% 13 44,8% 

Doenças dermatológicas 8 32,0% 17 68,0% 

Outras alterações 10 40,0% 15 60,0% 

Doenças alérgicas e imunológicas 4 25,0% 12 75,0% 

Dor facial e doenças neuromusculares 5 38,5% 8 61,5% 

Patologia da polpa e do periápice 4 36,4% 7 63,6% 

Patologia das glândulas salivares 7 63,6% 4 36,4% 

Patologia óssea 3 50,0% 3 50,0% 

Doenças periodontais 2 40,0% 3 60,0% 

Quistos e tumores odontogénicos 2 40,0% 3 60,0% 

Anomalias dentárias 3 100,0% 0 0,0% 

     

Total 174  220  
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Tabela IX. Distribuição das patologias agrupadas segundo a faixa etária 

Grupos de patologias 

 Estratos etários 

 0-10 anos 11-20 anos 21-30 anos 31-40 anos 41-50 anos 51-60 anos 61-70 anos >70 anos 

 N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) 

Defeitos de desenvolvimento 0 (0,0%) 1 (0,8%) 16 (13,0%) 10 (8,1%) 24 (19,5%) 22 (17,9%) 29 (23,6%) 21 (17,1%) 

Lesões físicas e químicas 0 (0,0%) 3 (4,4%) 9 (13,2%) 8 (11,8%) 11 (16,2%) 9 (13,2%) 15 (22,1%) 13 (19,1%) 

Tumores dos tecidos moles 1 (1,6%) 2 (3,1%) 4 (6,3%) 7 (10,9%) 12 (18,8%) 14 (21,9%) 12 (18,8%) 12 (18,8%) 

Infeções 0 (0,0%) 0 (0,0%) 4 (6,7%) 11 (18,3%) 12 (20,0%) 14 (23,3%) 10 (16,7%) 9 (15,0%) 

Patologia epitelial 0 (0,0%) 0 (0,0%) 3 (10,3%) 3 (10,3%) 4 (13,8%) 8 (27,6%) 4 (13,8%) 7 (24,1%) 

Doenças dermatológicas 0 (0,0%) 0 (0,0%) 4 (16,0%) 4 (16,0%) 3 (12,0%) 5 (20,0%) 5 (20,0%) 4 (16,0%) 

Outras alterações 0 (0,0%) 2 (8,0%) 1 (4,0%) 2 (8,0%) 3 (12,0%) 7 (28,0%) 8 (32,0%) 2 (8,0%) 

Doenças alérgicas e imunológicas 1 (6,3%) 4 (25,0%) 3 (18,8%) 5 (31,3%) 1 (6,3%) 1 (6,3%)  0 (0,0%) 1 (6,3%) 

Dor facial e doenças neuromusculares 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (7,7%) 1 (7,7%) 4 (30,8%) 4 (30,8%) 2 (23,1%) 

Patologia da polpa e do periápice 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 3 (27,3%) 2 (18,2%) 2 (18,2%) 2 (18,2%) 2 (18,2%) 

Patologia das glândulas salivares 0 (0,0%) 2 (18,2%) 2 (18,2%) 1 (9,1%) 2 (18,2%) 1 (9,1%) 2 (18,2%) 1 (9,1%) 

Patologia óssea 0 (0,0%) 1 (16,7%) 1 (16,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 4 (66,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Doenças periodontais 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (20,0%) 1 (20,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (40,0%) 1 (20,0%) 

Quistos e tumores odontogénicos 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (40,0%) 1 (20,0%) 1 (20,0%) 1 (20,0%) 0 (0,0%) 

Anomalias dentárias 0 (0,0%) 1 (33,3%) 0 (0,0%) 1 (33,3%) 0 (0,0%) 1 (33,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Total 2 15 44 49 60 83 75 66 

1
9

 

 



20 
 

Dentro do grupo dos defeitos de desenvolvimento, as anomalias vasculares adquiridas (n=30) são 

os achados mais frequentes, seguido da língua fissurada (n=28), tórus (n=24), grânulos de 

Fordyce (n=12), língua pilosa (n=8), exostoses (n=6), leucoedema (4), anomalias de freio (n=4) e 

pigmentação melânica (n=3). Com um único caso descrito surge o quisto epidermoide da pele, 

Síndrome de Eagle, fossetas labiais e quisto tireolingual (Tabela X). 

 

Tabela X. Distribuição das lesões do grupo dos defeitos do desenvolvimento 

Defeitos do desenvolvimento 

 N % 

Anomalia vascular adquirida 30 24,4% 

Língua fissurada 28 22,8% 

Tórus 24 19,5% 

Grânulos de Fordyce 12 9,8% 

Língua pilosa 8 6,5% 

Exostoses 6 4,9% 

Leucoedema 4 3,3% 

Anomalias de freio 4 3,3% 

Pigmentação melânica 3 2,4% 

Quisto epidermoide da pele 1 0,8% 

Síndrome de Eagle 1 0,8% 

Fossetas labiais 1 0,8% 

Quisto tireolingual 1 0,8% 

   

Total 123 100,0% 

 

Relativamente às lesões físicas e químicas, a lesão mais frequentemente relatada foi a 

hiperqueratose (n=16), seguida da úlcera traumática (n=14), lesão traumática (n=11), melanose 

tabágica (N=8), tatuagem por amálgama (n=6), linha alba (n=5), petéquias (n=3) e Morsicatio 

Buccarum (n=2). Com um só caso descrito surge a queimadura térmica, hemorragia submucosa, 

e hematoma (Tabela XI). 
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Tabela XI. Distribuição das patologias do grupo das lesões físicas e químicas 

Lesões físicas e químicas 

 N % 

Hiperqueratose 16 23,5% 

Úlcera traumática 14 20,6% 

Lesão traumática 11 16,2% 

Melanose tabágica 8 11,8% 

Tatuagem por amálgama 6 8,8% 

Linha alba 5 7,4% 

Petéquias 3 4,4% 

Morsicatio Buccarum 2 2,9% 

Queimadura térmica 1 1,5% 

Hemorragia submucosa 1 1,5% 

Hematoma 1 1,5% 

   

Total 68 100,0% 

 

Quanto às patologias categorizadas como tumores dos tecidos moles, o fibroma surge como 

patologia mais frequente (n=37), sendo, o segundo achado mais frequente no que respeita ao 

total das patologias reportadas, como referido anteriormente. Seguidamente surge a anomalia 

vascular congénita (n=11), o granuloma piogénico (n=5), epúlide (n=3), lipoma (n=3), epúlide 

fissurada (=2), epúlide granulomatosa (n=2) e papilomatose (n=1) (Tabela XII). 
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Tabela XII. Distribuição das patologias categorizadas como tumores dos tecidos moles 

Tumores dos tecidos moles 

 N % 

Fibroma 37 57,8% 

Anomalia vascular congénita 11 17,2% 

Granuloma piogénico 5 7,8% 

Epúlide 3 4,7% 

Lipoma 3 4,7% 

Epúlide fissurada 2 3,1% 

Epúlide granulomatosa 2 3,1% 

Papilomatose 1 1,6% 

   

Total 64 100,0% 

 

Relativamente às infeções, quer fúngicas, bacterianas ou víricas, a patologia mais frequente é a 

estomatite protética (n=39) (Tabela XIII). Portanto, apesar deste grupo de patologias não ser o 

mais frequente, insere-se nele a patologia mais vezes reportada na consulta de Medicina Oral da 

FMDUP. Seguidamente surge a lesão herpética (n=6), candidíase (n=6), glossite romboide 

mediana (n=5), queilite angular (n=3) e a amigdalite (n=1).  

 

Tabela XIII. Distribuição das lesões do grupo das patologias infeciosas 

Infeções 

 N % 

Estomatite protética 39 65% 

Herpes 6 10% 

Candidíase 6 10,0% 

Glossite romboide mediana 5 8,3% 

Queilite angular 3 5,0% 

Amigdalite 1 1,7% 

   

Total 60 100,0% 
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Relativamente ao grupo da patologia epitelial, a queilite actínica surge como a patologia mais 

frequente (n=8), seguida pela estomatite nicotínica (n=5), leucoplasia (n=4), papiloma (n=3) e 

mácula melanocítica oral (n=3) (Tabela XIV). Com um só caso descrito surge o nevo, efélide, 

hiperplasia epitelial, fibrose, xantomas e carcinoma epidermoide. 

 

Tabela XIV. Distribuição das lesões do grupo das patologias epiteliais 

Patologia epitelial 

 N % 

Queilite actínica 8 27,6% 

Estomatite nicotínica 5 17,2% 

Leucoplasia 4 13,8% 

Papiloma 3 10,3% 

Mácula melanocítica oral 3 10,3% 

Nevo 1 3,4% 

Efélide 1 3,4% 

Hiperplasia epitelial 1 3,4% 

Fibrose 1 3,4% 

Xantomas 1 3,4% 

Carcinoma epidermoide 1 3,4% 

   

Total 29 100,0% 

 

No grupo das doenças dermatológicas surgem três patologias: líquen plano (n=13), língua 

geográfica (n=11) e pênfigo (n=1) (Tabela XV).  
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Tabela XV. Distribuição das patologias categorizadas como doenças dermatológicas 

Doenças dermatológicas 

 N % 

Líquen plano 13 52,0% 

Língua geográfica 11 44,0% 

Pênfigo 1 4,0% 

   

Total 25 100,0% 

 

As patologias categorizadas como outras alterações, por ordem decrescente de frequência são a 

língua saburrosa (n=13), língua despapilada (n=3), hiperplasia fibrosa da tuberosidade (n=2), 

hiperplasia da carúncula (n=2), alopécia (n=2), Síndrome de Kelly (n=2) e língua dentada (n=1) 

(Tabela XVI).  

 

Tabela XVI. Distribuição das patologias categorizadas como outras alterações 

Outras alterações 

 N % 

Língua saburrosa 13 52,0% 

Língua despapilada 3 12,0% 

Hiperplasia fibrosa da tuberosidade 2 8,0% 

Hiperplasia da carúncula 2 8,0% 

Alopécia 2 8,0% 

Síndrome de Kelly 2 8,0% 

Língua dentada 1 4,0% 

   

Total 25 100,0% 

 

No grupo das doenças alérgicas e imunológicas a afta surge como o achado mais frequente 

(n=13). Com uma única descrição surge a granulomatose do lábio, a estomatite liquenoide, e 

lesão liquenoide (Tabela XVII). 
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Tabela XVII. Distribuição das patologias do grupo das doenças alérgicas e imunológicas 

Doenças alérgicas e imunológicas 

 N % 

Afta 13 81,3% 

Granulomatose do lábio 1 6,3% 

Estomatite liquenoide 1 6,3% 

Lesão liquenoide 1 6,3% 

   

Total 16 100,0% 

 

Relativamente à dor facial e doenças neuromusculares, a Síndrome da boca ardente é o achado 

mais reportado (n=7), seguida da dor Orofacial atípica (n=4). Com um só caso descrito surge o 

Síndrome de Frey e Paralisia de Bell (Tabela XVIII). 

 

Tabela XVIII. Distribuição das patologias do grupo da dor facial e doenças neuromusculares 

Dor facial e doenças neuromusculares 

 N % 

Síndrome da boca ardente 7 53,8% 

Dor Orofacial atípica 4 30,8% 

Síndrome de Frey 1 7,7% 

Paralisia de Bell 1 7,7% 

   

Total 13 100,0% 

 

Quando às doenças da polpa e do periápice, as patologias reportadas foram: abcesso (n=2), 

quisto residual (n=1), fístula (n=1), celulite (n=1), osteomielite (n=1), quisto radicular (n=1), 

lesão periapical (n=1), osteíte condensante (n=1), alveolite seca (n=1) e abcesso periapical de 

Phoenix (n=1) (Tabela XIX). 
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Tabela XIX. Distribuição das patologias do grupo das doenças da polpa e do periápice 

Doenças da polpa e do periápice 

 N % 

Abcesso 2 18,2% 

Quisto residual 1 9,1% 

Fístula 1 9,1% 

Celulite 1 9,1% 

Osteomielite 1 9,1% 

Quisto radicular 1 9,1% 

Lesão periapical 1 9,1% 

Osteíte condensante 1 9,1% 

Alveolite seca 1 9,1% 

Abcesso periapical de Phoenix 1 9,1% 

   

Total 11 100,0% 

 

O mucocele é a patologia das glândulas salivares mais frequente (n=5), seguido de xerostomia 

(n=3), sialoadenite (n=2) e inflamação do ducto de Stenon (n=1) (Tabela XX). 

 

Tabela XX. Distribuição das lesões do grupo das patologias das glândulas salivares 

Patologia das glândulas salivares 

 N % 

Mucocele 5 45,5% 

Xerostomia 3 27,3% 

Sialoadenite 2 18,2% 

Inflamação do ducto de Stenon 1 9,1% 

   

Total 11 100,0% 

 

No grupo das patologias ósseas, o cementoma foi o mais descrito (n=3). Com um só caso surge a 

displasia fibrosa, a displasia cemento-óssea periapical e a osteoesclerose idiopática (Tabela 

XXI).  
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Tabela XXI. Distribuição das patologias categorizadas como patologia óssea 

Patologia óssea 

 N % 

Cementoma 3 50% 

Displasia fibrosa 1 16,7% 

Displasia cemento-óssea periapical 1 16,7% 

Osteoesclerose idiopática 1 16,7% 

   

Total 6 100,0% 

 

Relativamente às doenças periodontais foram descritos casos únicos de hiperplasia gengival, 

gengivite descamativa, periodontite grave generalizada, gengivite marginal e periodontite 

ulcerativa necrosante (Tabela XXII). 

 

Tabela XXII. Distribuição das patologias do grupo das doenças periodontais 

Doenças periodontais 

 N % 

Hiperplasia gengival 1 20,0% 

Gengivite descamativa 1 20,0% 

Periodontite grave generalizada 1 20,0% 

Gengivite marginal 1 20,0% 

Periodontite ulcerativa necrosante 1 20,0% 

   

Total 5 100,0% 

 

À exceção do quisto odontogénico (n=2), no grupo dos quistos e tumores odontogénicos, foram 

igualmente descritos casos únicos de odontoma composto, quisto de Gorlin e quisto gengival 

(Tabela XXIII). 

 

 

 



28 
 

Tabela XXIII. Distribuição das patologias categorizadas como quistos e tumores odontogénicos 

Quistos e tumores odontogénicos 

 N % 

Quisto odontogénico 2 40,0% 

Odontoma composto 1 20,0% 

Quisto de Gorlin 1 20,0% 

Quisto gengival 1 20,0% 

   

Total 6 100,0% 

 

As anomalias dentárias, que foi o grupo de patologias menos frequentemente reportados na 

consulta de Medicina Oral, surgem casos únicos de patologia de sisos inclusos, amelogénese 

imperfeita e dente ectópico (Tabela XXIV). 

 

Tabela XXIV. Distribuição das patologias do grupo das anomalias dentárias 

Anomalias dentárias 

 N % 

Patologia de sisos inclusos 1 33,3% 

Amelogénese imperfeita 1 33,3% 

Dente ectópico 1 33,3% 

   

Total 3 100,0% 

 

Relativamente à localização das lesões, o local mais frequentemente afetado foi a língua (n=93) 

seguido do lábio (n=67), mucosa jugal (n=62) e palato (n=55). Em 70 casos, não havia referência 

relativamente à localização da patologia (Figura 6). 
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Figura 6. Distribuição da localização das lesões 

 

Somente 9,5% das patologias diagnosticados na consulta de Medicina Oral da FMDUP foram 

sujeitas a biópsia (Tabela XXV). 

 

Tabela XXV. Frequência de patologias diagnosticadas na consulta de Medicina Oral da FMDUP sujeitas a 

biópsia 

  N % 

Biópsia 

Sim 44 9,5% 

Não 420 90,5% 

Total 464 100% 

 

Dos casos diagnosticados, 64,0% possuem registos fotográficos das lesões (Tabela XXVI). 
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Tabela XXVI. Registos fotográficos das lesões diagnosticadas na consulta de Medicina Oral da FMDUP 

  N % 

Registos Fotográficos 

Sim 297 64,0% 

Não 167 36,0% 

Total 464 100% 
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Discussão 

O levantamento retrospetivo das lesões orais diagnosticadas na consulta de Medicina Oral da 

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto permitiu estimar a sua frequência 

sobre o total das patologias diagnosticadas. Apesar das dificuldades encontradas quando 

comparamos frequências entre diferentes estudos, os resultados obtidos foram de encontro aos 

obtidos noutros estudos, como o de Matranga e colaboradores, desenvolvido em Itália em 2012, 

cuja patologia mais frequente também foi a estomatite protética (definida no seu estudo como 

candidíase), sendo igualmente mais frequente em mulheres (14). Num estudo de prevalência das 

lesões orais de Shulman nos EUA em 2004, as lesões mais prevalentes foram as lesões 

relacionadas com o uso de prótese, nas quais se inclui a estomatite protética (15). 

Quando se trata de pesquisas realizadas exclusivamente em idosos, como os estudos de Espinoza 

no Chile (2003), Mujica na Venezuela (2008) e Cueto no Chile (2012) a estomatite protética 

surge igualmente como o achado mais frequente (16-18).  

Os resultados foram distintos dos obtidos por Pantenero e seus colaboradores, em Itália em 2008, 

em que a estomatite protética surge como a terceira patologia mais frequente (19), e no estudo de 

Kovac-Kavacic na Eslovénia em 2000 em que a estomatite protética surge como a sexta 

patologia mais frequente (afetando maioritariamente mulheres) (20). Igualmente distintos são os 

resultados obtidos por Mathew em 2008 na Índia, cuja frequência de estomatite protética é 

substancialmente mais baixa, surgindo somente como 16º achado mais frequente (21). 

A grande maioria dos indivíduos diagnosticados no nosso estudo fazem parte da faixa etária dos 

51-60 e dos 61-70 anos. Na literatura, está descrito que a prevalência de lesões orais é mais 

elevada em pacientes idosos (1), e este facto também se reflete no próprio tipo de patologias 

mais vezes diagnosticadas, por se tratar de um conjunto de indivíduos maioritariamente adultos e 

idosos. Tendo em conta que a estomatite protética foi a lesão mais frequentemente diagnosticada 

pode-se inferir que a reabilitação protética e a higiene oral são dois aspetos importantes a avaliar 

nestes pacientes. Sublinhamos a falta de informação relativamente à higiene oral da prótese 

dentária e à sua adaptação aos tecidos, dois aspetos que deveriam ter merecido referência nas 

fichas de Medicina Oral. 

No que diz respeito ao grupo de patologias, os defeitos de desenvolvimento representam o grupo 

de patologias mais frequente. De facto, em diversos estudos, a maior prevalência de lesões 

encontradas foram caracterizadas como alterações anatómicas, como é o caso de Cabeci na 
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Turquia, em 2009 (1). No estudo de Kovac-Kovaci (20) o achado mais frequente foram os 

Grânulos de Fordyce, seguido de língua fissurada e varizes (achados incluídos no nosso estudo 

como defeitos de desenvolvimento) No estudo de Mathew (21), os Grânulos de Fordyce foram 

igualmente as condições mais frequentemente encontradas. 

De referir que houve um único caso de carcinoma epidermoide descrito. Este facto poderá ser 

justificado por se tratar de uma disciplina de pré-graduação, e casos com suspeita de lesões 

tumorais malignas são observados na pós-graduação. O mesmo se aplica para a baixa frequência 

de biópsias realizadas, já que estas são predominantemente efetuadas pela pós-graduação. 

Em trabalhos futuros será importante incluir na base de dados outras variáveis como: 

características da lesão, por exemplo o tamanho; presença de outros fatores descritos na literatura 

como relacionados com a presença de certas lesões orais, por exemplo, hábitos tabágicos e 

alcoólicos; tipo de reabilitação protética (próteses dentárias acrílicas, esqueléticas, totais, 

parciais), tempo de uso das mesmas e higiene oral.  

Será igualmente interessante aplicar testes estatísticos para perceber se as diferenças encontradas 

relativamente às características demográficas são significativas. 
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Conclusão 

A patologia mais frequentemente diagnosticada na consulta de Medicina Oral da Faculdade de 

Medicina Dentária da Universidade do Porto foi a estomatite protética, maioritariamente em 

indivíduos do sexo feminino e acima dos 50 anos de idade. Apesar disso, quando categorizamos 

as lesões em grupos são os defeitos de desenvolvimento que são mais prevalentes. Portanto, o 

achado mais frequente não faz parte do grupo de patologias mais prevalente. 

 

A multiplicidade de diagnósticos obtidos na consulta de Medicina Oral da FMDUP é de extrema 

diversidade. Esta pesquisa mostrou que a grande maioria dos diagnósticos obtidos são de 

natureza benigna e que não requerem qualquer tipo de tratamento cirúrgico. 
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Anexo 1 

Patologias mais frequentemente diagnosticadas na consulta de Medicina Oral da FMDUP 

 Frequência 
Prevalência 

N % 

Estomatite protética 39 8,4% 9,9% 

Fibroma 37 8,0% 9,4% 

Anomalia vascular adquirida 30 6,5% 7,6% 

Língua fissurada 28 6,0% 7,1% 

Tórus 24 5,2% 6,1% 

Hiperqueratose 16 3,4% 4,1% 

Úlcera traumática 14 3,0% 3,6% 

Afta 13 2,8% 3,3% 

Líquen plano 13 2,8% 3,3% 

Língua saburrosa 13 2,8% 3,3% 

Grânulos de Fordyce 12 2,6% 3,0% 

Anomalia vascular congénita 11 2,4% 2,8% 

Lesão traumática 11 2,4% 2,8% 

Língua geográfica 11 2,4% 2,8% 

Língua pilosa 8 1,7% 2,0% 

Queilite actínica 8 1,7% 2,0% 

Melanose tabágica 8 1,7% 2,0% 

Síndrome de boca ardente 7 1,5% 1,8% 

Herpes 6 1,3% 1,5% 

Exostose 6 1,3% 1,5% 

Candidíase 6 1,3% 1,5% 

Tatuagem por amálgama 6 1,3% 1,5% 

Glossite Rombóide Mediana 5 1,1% 1,3% 

Estomatite nicotínica 5 1,1% 1,3% 

Mucocele 5 1,1% 1,3% 

Granuloma piogénico 5 1,1% 1,3% 

Linha alba 5 1,1% 1,3% 

Leucoedema 4 0,9% 1,0% 

Anomalias de freio 4 0,9% 1,0% 
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Dor orofacial atípica 4 0,9% 1,1% 

Leucoplasia 4 0,9% 1,1% 

Cementoma 3 0,6% 0,8% 

Xerostomia 3 0,6 0,8% 

Queilite angular 3 0,6% 0,8% 

Língua despapilada 3 0,6% 0,8% 

Epúlide 3 0,6% 0,8% 

Lipoma 3 0,6% 0,8% 

Petéquias 3 0,6% 0,8% 

Pigmentação melânica 3 0,6% 0,8% 

Papiloma 3 0,6% 0,8% 

Mácula melanocítica oral 3 0,6% 0,8% 

Hiperplasia fibrosa da tuberosidade 2 0,4% 0,5% 

Epúlide fissurada 2 0,4% 0,5% 

Hiperplasia da carúncula 2 0,4% 0,5% 

Alopécia 2 0,4% 0,5% 

Sialoadenite 2 0,4% 0,5% 

Síndrome de Kelly 2 0,4% 0,5% 

Abcesso 2 0,4% 0,5% 

Morsicatio Buccarum 2 0,4% 0,5% 

Quisto odontogénico 2 0,4% 0,5% 

Epúlide granulomatosa 2 0,4% 0,5% 

Granulomatose do lábio 1 0,2% 0,3% 

Nevo 1 0,2% 0,3% 

Papilomatose 1 0,2% 0,3% 

Efélide 1 0,2% 0,3% 

Quisto residual 1 0,2% 0,3% 

Fístula 1 0,2% 0,3% 

Inflamação do ducto de Stenon 1 0,2% 0,3% 

Hiperplasia gengival 1 0,2% 0,3% 

Estomatite liquenóide 1 0,2% 0,3% 

Odontoma composto 1 0,2% 0,3% 

Displasia fibrosa 1 0,2% 0,3% 

Cisto de Gorlin 1 0,2% 0,3% 

Gengivite descamativa 1 0,2% 0,3% 
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Pênfigo 1 0,2% 0,3% 

Celulite 1 0,2% 0,3% 

Periodontite grave generalizada 1 0,2% 0,3% 

Hiperplasia epitelial 1 0,2% 0,3% 

Fibrose 1 0,2% 0,3% 

Queimadura térmica 1 0,2% 0,3% 

Hemorragia submucosa 1 0,2% 0,3% 

Quisto gengival 1 0,2% 0,3% 

Osteomielite 1 0,2% 0,3% 

Patologia de sisos inclusos 1 0,2% 0,3% 

Amelogénese imperfeita 1 0,2% 0,3% 

Displasia cemento óssea periapical 1 0,2% 0,3% 

Quisto radicular periapical 1 0,2% 0,3% 

Lesão periapical 1 0,2% 0,3% 

Quisto epidermóide da pele 1 0,2% 0,3% 

Síndrome de Frey 1 0,2% 0,3% 

Síndrome de Eagle 1 0,2% 0,3% 

Osteíte condensante 1 0,2% 0,3% 

Gengivite marginal 1 0,2% 0,3% 

Fossetas labiais 1 0,2% 0,3% 

Lesão liquenóide 1 0,2% 0,3% 

Xantomas 1 0,2% 0,3% 

Amigdalite 1 0,2% 0,3% 

Periodontite ulcerativa necrosante 1 0,2% 0,3% 

Língua dentada 1 0,2% 0,3% 

Alveolite seca 1 0,2% 0,3% 

Paralisia de Bell 1 0,2% 0,3% 

Osteoesclerose idiopática 1 0,2% 0,3% 

Hematoma 1 0,2% 0,3% 

Abcesso periapical de Phoenix 1 0,2% 0,3% 

Carcinoma epidermóide 1 0,2% 0,3% 

Quisto tireolíngual 1 0,2% 0,3% 

Dente ectópico 1 0,2% 0,3% 

 

A prevalência refere-se aos indivíduos afetados pelo total de indivíduos diagnosticados na consulta de Medicina Oral 


