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Indicação de Leitura





Pigmentações

 Pigmentos – (latim Pigmentum = corante, cor)

Substâncias que possuem cor própria

 Pigmentação

Formação e/ou acúmulo de pigmentos nos diversos 

tecidos do organismo



Etiologias diversas

 Variações da normalidade

 Lesões reacionais ou de desenvolvimento

 Neoplasias benignas e malignas

 Pigmentações exógenas

 Pigmentações associadas a condições 

sistêmicas



O diagnóstico diferencial entre as lesões 

pigmentadas da mucosa bucal deve ser 

pensado cuidadosamente, levando em 

consideração não apenas as características 

clínicas da lesão, mas também dados da 

anamnese. 



Pigmentações

Processos
 fisiológico: não causa dano à célula / tecido

 Patológico:  - alterações na produção do pigmento

- alteração na distribuição (localização)

Origem
 Endógena: proveniente do próprio organismo

 Exógena: proveniente de fora do organismo



• Pigmentação Fisiológica

• Mácula melanótica

• Melanose do Fumante

• névus

• Melanoma

• Melanoacantoma

• Tatuagem

• Pigmentações induzidas por medicamentos

• Doença de Addison

• Síndrome de Peutz-Jeghers

Lesões Pigmentadas



Pigmentações 

 Derivados da melanina

 Derivados de outros pigmentos



Derivados da melanina

 Melanina – pigmento encontado na pele, cabelos e 

olhos

 Produzida pelos melanócitos

 Função - Fotoproteção, ação antioxidante, absorção de 

calor







Derivadas da melanina

 Classificação

Hiperpigmentações melânicas – produção a mais

• Aumento da produção de melanina

• Aumento dos melanócitos

• Defeito na eliminação de melanina

Hipopigmentações melânicas – produção a menos

• Diferenciação anormal dos melanócitos

• Aumento da degradação da melanina

endógenas



Derivadas da melanina

 Classificação

Hiperpigmentações melânicas – produção a mais

• Aumento da produção de melanina

Ex.: melanose do fumante; melanose racial

• Aumento dos melanócitos

Ex.: nevo melanocítico adquirido, melanoma, melanoacantoma, tumor 

melanótico neuroectodérmico da infância

• Defeito na eliminação de melanina

endógenas



Pigmentação fisiológica
endógenas



Foto Giuliene Passoni – Estágio 

saúde coletiva 2016



Mácula melanótica

 Hiperpigmentação melânica - aumento focal da 

deposição de melanina 

Não-dependente de exposição solar – causa 

desconhecida

endógenas

Pode ocorrer com a 

efélide cutânea (sardas)

-Prevalência no sexo 

feminino

-Média idade 43 anos

-Mais comum no vermelhão 

do lábio (33%)

- assintomática



Arredondadas ou ovais 

Menores que 7mm

Não requer tratamento

Acompanhamento clínico



Aumento da pigmentação melânica distribuída ao 

longo da camada basal do epitélio



Foto Giuliene Passoni 2016



biópsia

 Início recente

 Já estiver com tamanho grande

 Pigmentação irregular

 Tempo de evolução desconhecido

 Aumento de tamanho em pouco tempo



Melanose do fumante

 Nicotina e benzopirenos (hidrocarboneto policíclico 

aromático (HPA) cancerígeno, encontrado 

principalmente na fumaça de cigarros e em carnes 

grelhadas e peixes defumados.) – estimulam a produção 

de melanina 

 21,5% fumantes tenham algum tipo de pigmentação 

anormal da mucosa

 Diagnóstico: histórico fumo + exame clínico

endógenas



Melanose do fumante



Foto Giuliene Passoni

Clínica Cirurgia 2017





 A coloração está associada ao tempo do hábito e 

à dose.

 Na remoção do hábito a lesão involui

 Local mais afetado gengiva inferior anterior



Névus (mais comum na pele)

 Hiperpigmentação melânica: aumento do número de 

melanócitos

 Tumor benigno humano mais comum – 10 a 40%

endógenas



Características clínicas

 Pápulas ou nódulos pigmentados

 Qualquer idade

 Na cavidade oral, o palato é o local mais comum





Tratamento

 Apenas estético

 Controle ao longo do tempo

 Relatar na ficha clínica – tamanho e 

localização

Diagnóstico Diferencial

 melanoma





Melanoma (melanocarcinoma)

 Tumor maligno originado pelos melanócitos

 1% dos melanomas ocorre na boca

 0,5% cânceres bucais

endógenas



Melanoma - características

 Neoplasia maligna agressiva composta por melanócitos 

atípicos. 

 90% ocorrem em pele, sendo incomum em cavidade oral e 

outras mucosas do corpo.  

 Fatores etiológicos: exposição solar, indivíduos de pele 

clara, lesões névicas, histórico de melanoma na família, 

tabaco, outros agentes carcinogênicos e traumatismos. 

 Alterações genéticas nas proteínas P53, MAP (proteína 

quinase ativadora de mitose), PL3K (fosfatilinositol-

3quinase) e a BRAF (outra proteína quinase) 

frequentemente estão relacionadas com melanomas. 



• Mais frequente em adultos

• 50 a 55 anos

• Mais comum em palato e 

gengiva

• Coloração marrom –

enegrecida

• Bordas irregulares

• Superfície irregular



melanoma

Extremamente agressivo e prognóstico sombrio



 Para lesões pequenas é recomendado biópsia excisional 

com margem de segurança (cerca de 1 a 2mm) 

 Em lesões de grandes proporções ou nodulares, a biópsia 

incisional é recomendada.  

 O exame histopatológico detecta o grau de invasão do 

tumor.  

 A excisão cirúrgica aliado à quimioterapia e imunoterapia

mostram resultados muito positivos na literatura e estão 

indicados como tratamento para a doença. 

 Quando há o acometimento dos linfonodos regionais, está 

indicado o esvaziamento ganglionar.  

 Quanto mais cedo a lesão for diagnosticada, melhor será 

seu prognóstico. 



tratamento

 Remoção cirúrgica radical

 Quimioterapia

 Imunoterapia

 Taxa de sobrevida de 5 anos





Sinais de malignização

Assimetria

Bordas irregulares

Coloração em matizes

Diâmetro maior que 6mm

Evolução



melanoacantoma

 Ou melanoacantose oral  é uma condição rara que se 

apresenta como uma mácula pigmentada, de 

etiopatogenia ainda incerta, de possível natureza 

reacional. 

 A lesão apresenta um rápido crescimento de tamanho, 

alcançando vários centímetros em poucas semanas.  

 A biópsia incisional deve ser indicada no sentido de 

descartar o melanoma.  

 Uma vez estabelecido o diagnóstico de 

melanoacantoma não há necessidade de tratamento.



melanoacantoma



Pigmentações exógenas

 Provenientes de fora do organismo 

(inalados, ingeridos, via parenteral)

 Tatuagem por pigmentos

 Tatuagem por amálgama

 Pigmentações por medicamentos



Tatuagens por pigmentos
enxógenas



Tatuagem por amálgama
enxógenas

 A prata leva à impregnação das fibras elásticas e 

colágenas, incluindo a parede de vasos.  

 Em alguns casos nota-se imagem granular e de 

coloração marrom, enquanto que em outros os 

depósitos podem ser irregulares, de tamanho variável 

e de coloração escura.  

 As partículas podem ser fagocitadas por células 

gigantes e macrófagos.



Tatuagem por amálgama
enxógenas



Pigmentações por medicamentos



Pigmentação por tetraciclina





Doença de Addison
enxógenas



Doença de Addison





Pigmentação da mucosa bucal na 

doença de Addison

 Hiperpigmentação difusa ou em placa

 Mucosa jugal, mucosa labial e gengiva



Diagnóstico e tratamento

 Exames laboratoriais do hormônio ACTH

 Reposição de corticosteróide



Síndrome de Peutz-jeghers

 síndrome da polipose hereditária intestinal(SPHI) é uma 

doença genética

 Na infância aparecem os primeiros sintomas, que 

aumentam com a idade e incluem:

 Dor abdominal, Escurecimento da mucosa da boca, 

Sangramento intestinal, Pólipos (hamartomas) em tubo 

digestivo.

 O aumento nos índices de estrógeno ou testosterona 

podem estar associados a:

 Irregularidades menstruais, Puberdade precoce, 

Ginecomastia, Crescimento acelerado, Tumor testicular.

enxógenas







Síndrome de Peutz-jeghers


