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LESÕES ULCERADAS  



Lesões Bucais 

• Lesões Brancas 

• Lesões 
Pigmentadas 

• Lesões ulceradas  

• Lesões 
vesículobolhosas 

• Lesões nodulares e 
vegetantes 

• Lesões ósseas 

• Tumores 
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Lesões Ulceradas 
Úlcera Traumática 

Estomatite Aftosa Recorrente 

Aftas Maiores (Periadenite Mucosa Necrótica 
Recorrente, Doença de Sutton, Estomatite 
Lacerante, Afta cicatrizante Recorrente) 

Ulceração Herpetiforme 

Síndrome de Behçet ( Síndrome ocular-bucal-
genital) 

Úlceras Granulomatosas 

Carcinoma de Células Escamosas                                        

Úlceras por Quimioterápicos 

Paracoccidioidomicose 



Úlceras traumáticas – são lesões com 
perda do epitélio da superfície 

•Causadas por agentes traumáticos (mordeduras, dentes ou 

restaurações com fraturas, bordas de próteses, aparatos de 

aparelhos ortodônticos, instrumentos odontológicos 

diversos, alimentos mais duros. Queimaduras de 

alimentos muito quentes. 

•Locais: mucosa jugal, língua e lábio inferior 



úlceras 

Agudas  Crônicas 

São dolorosas, apresentam 
base fibrinosa de coloração 
amarelada, circundada por 
halo eritematoso inflamatório 

A dor é discreta ou inexistente, a 
base da úlcera geralmente é 
amarelada (disposição da 
fibrina) ou vermelha (tecido de 
granulação). Margens elevadas e 
firmes (processo cicatrização) 

Sciubba, 2002 



Aspectos microscópicos 

Agudas - Presença de neutrófilos dentro da membrana 
de fibrina. 

Crônicas – presença de células inflamatórias crônicas 
(macrófagos e eosinófilos) e evidências de reparo. 

Sciubba, 2002 
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Granuloma traumático 

• Úlcera crateriforme com bordas endurecidas, 
relativamente indolor. 

• A borda lateral da língua, e ocasionalmente, o lábio ou 
mucosa jugal são afetados. 

• É típico retardo na cicatrização. 

• Diagnóstico diferencial: carcinoma de células 
escamosas 
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Estomatite Aftosa Recorrente 
(aftas) 

• Predisposição genética 

• Resposta exagerada ao traumatismo 

• Infecções 

• Anormalidades imunológicas 

• Distúrbios gastrointestinais 

• Deficiências hematológicas 

• Distúrbios hormonais 

• estresse 

 

Possíveis fatores etiológicos para a afta recorrente 







 



 



Tratamento 

• Corticosteróides 

• Creme dental de triamcinolona 

• Bochechos com tetraciclina 

• Clorexidina (antisséptico) 

• Preparos tópicos de salicilatos 

• Talidomida (para aftas maiores) - teratogênica 

Anti-helmínticos –  
Albendazol 400mg – comprimidos – dose única – 02 cx. 
Tomar 01 comprimido e repetir a dose após 07 dias. 



Desordens sistêmicas associadas à EAR 

Síndrome de Behçet 

Doença celíaca 

Deficiências nutricionais (vit. B1,2,6,12, ferro, zinco) 

Deficiência de IgA 

Síndrome de MAGIC (úlceras orais e genitais- cartilagem) 

Síndrome de Sweet 

Úlcera aguda da vulva 



A EAR tem três variantes clínicas 
1. Ulceração aftosas menores (Aftas de Mickulicz) 

2. Ulcerações aftosas maiores (Doença de Sutton) 

3. Ulcerações Aftosas Herpetiformes 

 



Aftas menores 

• São geralmente únicas, ovais e recobertas por fibrina 
circundada por um halo eritematoso. 

• As lesões têm menos de 0,5cm 

• Sintomas prodrômicos de prurido e queimação 
precedem às ulcerações. 

• Não há estágio vesicular 

• Somente a mucosa móvel é afetada; a parte seca do 
vermelhidão labial não é acometida. 

Exceto em pacientes HIV positivo, o palato duro e a 
gengiva raramente são afetados. 

Sciubba, 2002 



Aftas maiores (Doença de Sutton) 



Aftas gigantes (maiores) 



Aftas maiores (Doença de Sutton) 

• Essas lesões variam de 0,5 a 2cm 

• São crateriformes e desaparecem deixando cicatrizes. 

• Podem levar semanas para cicatrizar e podem aparecer 
várias ao mesmo tempo. 

Sciubba, 2002 



Ulceração Herpetiforme (aftas 
herpetiformes) 

• Maior número de lesões e maior frequência de recidivas 

• Lesões individuais pequenas, alcançando em média 1 a 3 
mm em diâmetro com até 100 úlceras presentes um 
uma única recidiva 

• As úlceras cicatrizam dentro de 7 a 10 dias 

• Qualquer superfície da mucosa oral pode ser acometida 

• Predominância em mulheres na fase adulta 



Ulceração Herpetiforme 



Síndrome ou Doença de Behçet 
• Vasculite auto-imune 

• Descrita como a tríade (afta bucal, ulceração genital e 
uveíte) 

• Pacientes jovens entre 20 e 40 anos 

• O antígeno de histocompatibilidade B-51 (HLA-B51) 

Critérios Principais Critérios secundários 

Aftas bucais recorrentes Artralgia ou artrite 

Ulceração genital Lesões gastrointestinais 

Lesão dos olhos Lesões vasculares 

Lesões na pele Envolvimento SNC 



Doença de Behçet 







vídeo 

 



Síndrome de Reiter 

• Úlceras semelhantes a aftas, artrite, uretrite e 
conjuntivite ou uveíte. 

Síndrome de Crohn 

• Inflamação granulomatosa do íleo, pode produzir 
manifestações na mucosa bucal semelhantes a aftas e 
nódulos mucosos com granulomas subjacentes. 

Sciubba, 2002 



Úlceras granulomatosas 



Mais associado a traumas 
Degeneração das fibras musculares 
Tecido de granulação exuberante pode formar uma massa 
polipóide 





Carcinoma de Células Escamosas                                        
(carcinoma epidermóide ou espinocelular) 

• 94 a 96% das 
neoplasias 
malignas que 
ocorrem na 
mucosa oral 
são de origem 
epitelial 

CEC 

fumo 

álcool 

dieta 

Radiações traumas 

HPV 

Má-
higiene 



Aspectos clínicos 
Lesões ulceradas com bordas elevadas, nítidas e endurecidas 
(cartonadas) com centro necrosado e base endurecida devido à 
infiltração dos tecidos subjacentes, geralmente assintomático 
no início e de rápido crescimento podendo haver variações: 

• Lesão ulcerada superficial 

• Lesões endofíticas – ulceroinfiltrativas  

                                          -  ulcerodestrutivas 

• Lesões exofíticas – vegetante moriforme 

                                       - vegetante papilífera 

                                       - vegetante em “couve-flor” 

                                       - aspecto verrucoso (HPV) 

• Lesões nodulares: profunda, submucosa 



• Aparece mais frequentemente na borda lateral da 
língua (25 a 40%) e no assoalho da boca (15 a 20%) 

• Apresentam-se como úlceras que não cicatrizam, massa 
irregular, mancha vermelha (eritroplasia) ou mancha 
branca (leucoplasia). 

• Nos estágios iniciais é indolor. 

• As metástases frequentemente estão associadas a 
lesões maiores de 2cm de diâmetro e vão para 
linfonodos submandibulares ou cervicais ipsilaterais. 



Carcinoma espinocelular 



Carcinoma 
epidermóide 

ou  
espinocelular 



Úlceras por quimioterápicos 
• 10 a 75% dos pacientes que recebem quimioterápicos 

desenvolvem complicações orais associadas à medicação. 

 

Mucosite 
• Desaparecem de 2 a 3 semanas após o término do 

tratamento  
• Envolve as superfícies não-ceratinizadas 
Tratamento: 
a. Anestésicos 
b. Analgésicos 
c. Antimicronianos 
d. Agentes de revestimento mucoso 
e. Laser terapia 
f. crioterapia 



Mucosite 

Mucosite 



Mucosite de lábio 



Paracoccidioidomicose 



É uma infecção fúngica profunda, ocasionada pelo 
Paracocciciodes brasiliensis. 
O tatu-galinha é o hospedeiro. 
Atinge 15:1 homens 
Indivíduos de Meia-idade 
Atividade na agricultura 
Inicialmente como infecções pulmonares após a exposição aos 
esporos do microorganismo. 
A infecção pode se propagar por via hematogênica ou linfática. 
O envolvimento da adrenal resulta em hipoadrenocorticismo 
(doença de Addison) 
Lesões orais com aspecto de ulcerações similares a amoras que 
afetam a mucosa alveolar, gengiva e palato, envolvimento de 
mais de um sítio da mucosa oral. 





Paracoccidiodomicose 

Neville, 2016 



Paracoccidiodomicose 





Características microscópicas 

P. Brasiliensis suscita uma resposta inflamatória granulomatosa 
caracterizada por acúmulos de macrófagos epitelióides e células 
gigantes mononucleadas. Os microorganismos exibem vários 
brotamentos na célula-mãe, resultando em uma aparência que foi 
descrita como “orelhas do Mickey Mouse” ou um timão de navio. 


