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RESUMO 
 

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica com 
freqüência variável entre 5%-25% de manifestações bucais. Estas manifestações 
são caracterizadas como úlceras crônicas ou eritema, de dimensões variadas, com 
períodos de exacerbação e remissão. Os poucos estudos sobre lesão bucal em 
pacientes com LES existentes na literatura demonstram, microscopicamente, para 
ou ortoceratose, acantose, atrofia epitelial, degeneração vacuolar da membrana 
basal com necrose dos ceratinócitos basais, espessamento da membrana basal, 
infiltrado mononuclear liquenóide e vasculite nos tecidos conectivos profundos. São 
observados elevados níveis de autoanticorpos circulantes, principalmente os 
anticorpos anti-nucleares, sendo a presença destes um dos critérios sugeridos pelo 
American College of Rheumatology (ACR). Assim, nosso objetivo foi investigar os 
achados bucais (tecidos mole e duro) e laboratoriais em pacientes com LES. Foram 
analisados 155 pacientes com diagnóstico de LES, segundo os critérios definidos 
pelo ACR. O índice de dentes, cariados, perdidos e obturados (CPO-D) foi registrado 
e posteriormente, deu-se a avaliação da necessidade de tratamento periodontal 
através do Índice Periodontal Comunitário (IPC). Ainda realizamos biópsias em 
todas as lesões diagnosticadas e esfregaços das lesões e bordas laterais direita e 
esquerda das línguas para exames citopatológicos. Dos 155 pacientes, 94,1% 
(145/155) eram mulheres e 5,9% (10/155) homens. Altos níveis de autoanticorpos 
circulantes (FAN-Hep2) foram observados em todos os pacientes, sendo 41,9% 
positivos para a pesquisa de anticorpos anti-DNAfd. De acordo com o IPC, 9,0% 
(14/155) apresentaram gengiva sadia, 18,8% (29/155) sangramento, 40,0% (62/155) 
cálculo, 18,0% (28/155) bolsas de 4-5 mm, 5,9% (9/155) bolsas de 6 mm ou mais e 
8,3% (13/155) foram excluídos devido a ausência total de dentes. O índice CPO-D 
médio da amostra total foi de 18,5. Foram biopsiadas oito lesões bucais, em sete 
pacientes, apesar de terem sido diagnosticadas 13 lesões em 10 (6,5%) pacientes. 
Os principais sítios acometidos foram dorso de língua, mucosa jugal e lábios. Estas 
lesões foram diagnosticadas, ao exame histopatológico, como: alteração 
inespecífica, com hiperplasia epitelial associada a edema de lâmina própria 
acentuado e mucosite inespecífica, podendo ambas estarem relacionadas a 
manifestações do LES; hiperplasia epitelial com hiperceratose, áreas superficiais e 
focais de microabscessos, podendo ser compatível com eritema migratório benigno; 
mucosite psoriasiforme, compatível com eritema migratório benigno; lipoma e 
candidíase; erosão associada à vasculite e inflamação crônica, de LES; e queilite 
por LES e queilite actínica, na mesma paciente. Estes três últimos casos (3/155, 
2,0%) foram considerados compatíveis com a indicação clínica de LES. A 
prevalência de candidíase correspondeu a 20,1% (23/110) e a de leucoplasia pilosa 
oral a 3,7% (4/110). Em conjunto, estes dados sugerem que pacientes com LES 
apresentam baixa prevalência de lesões bucais e condição periodontal precária. 
Além disto, a citopatologia mostrou-se importante no diagnóstico de infecções 
relacionadas ao estado de imunossupressão, como candidíase e leucoplasia pilosa 
oral. 

Palavras chave : lúpus eritematoso sistêmico; diagnóstico bucal; testes sorológicos; 
citopatologia; patologia oral. 
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ABSTRACT 

Systemic lupus erythematosus (SLE) is a chronic inflammatory disease with variable 
frequency between 5.0%-25.0% of oral manifestations. These manifestations are 
characterized by chronic ulcers or erythema, of variable dimensions, with periods of 
exacerbation and remission. The few studies about oral lesion in patients with SLE 
present in the literature revealed microscopically, para or ortokeratosis, acanthosis, 
epithelial atrophy, vacuolar degeneration of basal layer with necrosis of basal 
keratinocytes, thickening of basal layer, mononuclear lichenoid infiltrate and 
vasculitis in the connective deep tissues. There are observed high levels of 
circulating autoantibodies, mainly anti-nuclear antibodies, being the presence of them 
one of criterion suggested by American College of Rheumatology (ACR). Thus, our 
objective was to investigate the oral (soft and hard tissues) and laboratorial findings 
in patients with SLE. One hundred fifty-five patients with SLE diagnosis in 
accordance with ACR criterion were analyzed. The index of decayed, missed and 
filled teeth (DMFT) was registered and, after, the necessity of periodontal treatment 
was evaluated by Community Periodontal Index (CPI). Thus, we performed  biopsies 
in all lesions diagnosed and smears of the lateral right and left borders of the tongue 
to citopathologic exams. Of 155 patients, 94.1% (145/155) were women and 5.9% 
(10/155) men. Elevated titles of circulating autoantibodies (ANA-Hep2) were 
observed in all patients, being 41.9% positive for anti-DNAds antibodies. In 
accordance with CPI, 9.0% (14/155) presented healthy gum, 18.8% (29/155) 
bleeding, 40.0% (62/155) calculus, 18.0% (28/155) pockets of 4-5 mm, 5.9% (9/155) 
pockets of 6mm or more and 8.3% (13/155) were excluded due to the total teeth 
absence. DMFT index mean of total sample was 18.5. Thirteen lesions were 
observed in 10 (6.5%) patients, but only eight oral lesions were biopsed from seven 
patients. The main affected sites were dorsum of the tongue, buccal mucosa and 
lips. The histopathologic exams demonstrated unspecific alterations, with epithelial 
hyperplasia associated with accentuated lamina propria edema and unspecific 
mucositis that could be associated to SLE manifestations. In others cases we 
observed epithelial hyperplasia with hiperkeratosis, focal and superficial areas of 
microabscess than can be compatible with benign migratory glossitis; benign 
migratory glossitis; lipoma and candidiasis; erosion associated with vasculitis and 
chronic inflammation; and cheilitis by SLE and actinic cheilitis in the same patient. 
These three last cases (3/155; 2.0%) were considered compatible with clinic 
indication of SLE. The prevalence of candidiasis corresponded to 20.1% (23/110) 
and of oral hairy leucoplakia to 3.7% (4/110). These data suggest that patients with 
SLE presented low prevalence of oral lesions and poor periodontal conditions. 
Besides, the citopathology presented important in the diagnosis of infections 
associated to immunosuppression state, as candidiasis and oral hairy leucoplakia.  

Key-words: lupus erythematosus, systemic; diagnosis, oral; serologic tests; 
citopathology; oral pathology. 
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1   INTRODUÇÃO 

O acometimento da cavidade bucal, como a presença de úlceras, em 

pacientes com lúpus eritematoso sistêmico (LES), uma doença inflamatória crônica 

sistêmica, representa um dos critérios de diagnóstico definidos pelo American 

College of Rheumatology (ACR) (HOCHBERG, 1997). De freqüência variável, as 

úlceras presentes em pacientes com LES apresentam dimensões variadas, com 

períodos de exacerbação e remissão, que podem ser influenciados pela terapêutica, 

podendo o cirurgião-dentista/estomatologista ser o primeiro profissional de saúde a 

diagnosticar tais lesões, desempenhando papel fundamental numa equipe 

multidisciplinar. O exame histopatológico revela para ou ortoceratose, degeneração 

vacuolar da membrana basal, infiltrado mononuclear liquenóide e vasculite 

profundos (JAYAKUMAR et al., 2006; LÓPEZ-LABADY et al., 2007). Ainda, observa-

se espessamento da membrana basal, característica que difere do aspecto 

histopatológico do líquen plano bucal, principal diagnóstico diferencial do LES 

(NEVILLE et al., 2004; LOURENÇO et al., 2007).  
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No que tange aos aspectos dentários e periodontais em pacientes com 

LES, os trabalhos são escassos e controversos, além de não apresentarem 

uniformidade metodológica, o que torna difícil o estabelecimento de associações 

entre as condições (MUTLU et al., 1993; NOVO et al., 1999; MEYER et al., 2000; 

KOBAYASHI et al., 2003; FABBRI, 2007; FERNANDES et al. 2007). 

Pacientes com LES produzem níveis elevados de anticorpos contra 

estruturas celulares. Apesar da pouca especificidade, a pesquisa destes  

autoanticorpos circulantes é um dos critérios definidos pela ACR. Não há na 

literatura um estudo que relacione o aparecimento de lesão bucal com a presença 

ou não de autoanticorpos circulantes.  

Nesta dissertação, nos propomos a descrever os achados bucais (dentes 

cariados, perdidos e obturados, doença periodontal e lesões bucais) e os achados 

laboratoriais (pesquisa de autoanticorpos) encontrados nos pacientes com LES 

selecionados nos ambulatórios de nefrologia e reumatologia de dois hospitais 

universitários.  

Nossa hipótese foi da existência de um número acentuado de indivíduos 

com LES, principalmente mulheres, com alterações na cavidade bucal.  Em adição 

ao aparecimento de lesão bucal, exames laboratoriais, como a pesquisa de 

autoanticorpos, apresentar-se-iam alterados. Também, que as alterações da 

cavidade bucal predominantes são do tipo mucosite liquenóide com infiltrado 

inflamatório perivascular e espessamento da membrana basal.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ASPECTOS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICOS DO LÚPUS 
ERITEMATOSO SISTÊMICO 

 

As doenças autoimunes, como um grupo, representam diversas doenças 

em termos de perfis demográficos e manifestações clínicas primárias. A 

característica comum destas doenças, no entanto, é o dano aos tecidos e órgãos, 

que ocorre em resposta a antígenos próprios (COOPER & STROEHLA, 2003; 

RECHER & LANG, 2006; FOREMAN et al., 2007), além de serem  significantes 

causas de morbidade mundial. Nos Estados Unidos da América (EUA), o número 

real de pessoas que desenvolvem doenças autoimunes e a magnitude do seu 

impacto na saúde pública são limitados a poucas doenças específicas, como 

esclerose múltipla, artrite reumatóide e diabetes insulino-dependente. No entanto, 

este número foi estimado em aproximadamente 8.500.000, sendo que as mulheres 

possuem risco 2,7 maior de adquirir uma doença autoimune do que os homens 

(JACOBSON et al., 1997). No Brasil, não há relatos precisos sobre a prevalência 

das doenças autoimunes e principalmente estudos epidemiológicos, apenas estudos 
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locais. De fato, num estudo regional, VILAR & SATO (2002) encontraram incidência 

de lúpus eritematoso sistêmico (LES) em Natal aparentemente mais elevada do que 

a relatada em outros estudos. Os autores atribuíram estas diferenças aos fatores 

ambientais (exposição solar e condições sócio-econômicas) e étnicos. 

 

De maneira geral, as doenças autoimunes acometem cerca de 4-5% da 

população e compartilham características que sugerem vias etiológicas ou 

mecanismos comuns, incluindo a reatividade a antígenos próprios pelo sistema 

imune humoral e/ou celular, bem como associações genéticas com os genes do 

antígeno leucocitário humano (HLA) e com genes não-HLA (SERRANO et al., 2006; 

CASTRO et al., 2008). 

 

O lúpus eritematoso (LE) é considerado um protótipo de doença 

autoimune, podendo se manifestar como LES, que afeta vários sistemas, inclusive 

apresentando uma variedade de manifestações cutâneas e bucais (NEVILLE et al., 

2004). As primeiras alterações ocorrem geralmente nas articulações e na pele. O 

curso e o prognóstico são variáveis, caracterizados por períodos de quiescência e 

exacerbação da doença, que pode envolver órgãos ou tecidos em várias 

combinações (LOUIS & FERNANDES, 2001).  

 

A primeira descrição da forma sistêmica do lúpus foi feita por Kaposi em 

1871 (KAPOSI, 1872 apud FENG, 2007), embora em escritos ancestrais do físico 

grego Hipócrates (460-370 dC), de egípcios e de chineses haja referências a uma 
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doença muito similar ao lúpus. Em 1895, Sir Willian Osler referiu-se ao nome de 

eritema exsudativo multiforme como um grupo de casos que apresentava lesões 

cutâneas eritematosas polimórficas associadas a uma variedade de lesões viscerais 

(OSLER, 1895, apud FENG, 2007). Hargraves, em 1948, identificou a célula LE, 

uma inclusão celular basófila característico de pacientes com LE, em um espécime 

de medula óssea (HARGRAVES & MORTEN, 1948, apud FENG, 2007).  

 

Comumente, o LES ocorre cinco a dez anos antes nas mulheres do que 

nos homens. Porém, esta diferença pode ser limitada a pacientes brancos, já que 

nos EUA, os negros apresentam risco maior de desenvolverem LES quando 

comparado aos brancos, fato que pode estar relacionado às piores condições sócio-

econômicas dos negros norte-americanos comparando-se aos brancos. (ALARCÓN 

et al., 2004; DONINGER et al., 2005; LAU et al., 2006). 

 

Além da influência étnica, também a radiação ultravioleta pode precipitar 

o início ou causar exacerbação do LE em 60% dos doentes, atuando no mecanismo 

de exposição a autoantígenos, podendo assim, desencadear a formação de 

autoanticorpos em pacientes pré-dispostos. O mecanismo de ativação da radiação 

ultravioleta no LE é desconhecido, embora se saiba que pode haver indução de 

células supressoras ou alterações no ritmo da apoptose dos queratinócitos (CHILDS, 

2006; WALLACE & HANH, 2006; D´CRUZ, 2007). 
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A influência do gênero masculino na apresentação clínica do LES em 

pacientes latino-americanos foi estudada por GARCIA et al. (2005) que observaram 

apenas uma freqüência de 10% de indivíduos do gênero masculino. Comparando-se 

aos pacientes do gênero feminino, os homens apresentaram mais freqüentemente 

febre (67,8 contra 25,8%), perda de peso (47,2 contra 24,3%), hipertensão arterial 

(37,4 contra 25,8%) e doença renal, representada por proteinúria persistente (58,5 

contra 44,6%) e anemia hemolítica (19,5 contra 10,9%).  Num outro estudo, na 

Arábia Saudita, foram examinados 93 pacientes com LES e encontraram artrite e 

febre como os sintomas prevalentes.  Já o envolvimento renal foi observado em 61% 

dos pacientes (HELLER et al., 2007).  

 

O dano tecidual e a condição sócio-econômica representam fatores tão 

importantes quanto as diferenças étnicas, apresentando LES mais severo aqueles 

indivíduos que integram minorias étnicas, vivendo numa condição mais 

desfavorecida. Estas minorias, em geral, apresentam baixa escolaridade e elevados 

níveis de pobreza, além de terem inadequado acesso aos serviços de saúde e 

vivenciarem situações de desestruturação familiar, o que contribui para o agravo da 

doença (DANCHENKO et al. 2006; FERNÁNDEZ et al., 2007; KURYA et al., 2008; 

WARD, 2008). 

 

Para o estabelecimento do diagnóstico de LES, utilizam-se os critérios de 

classificação propostos, em 1982, pelo ACR e revisados em 1997. O diagnóstico se 

baseia na presença de pelo menos quatro dos onze critérios, que constam na TAB. 

1. 
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    TABELA 1 - Critérios de classificação sugeridos pelo ACR para o diagnóstico do 
LES (adaptada de HOCHBERG, 1997). 

 

Os critérios estabelecidos pelo ACR foram desenvolvidos com o objetivo 

de uniformizar os estudos científicos relacionados à doença (SATO et al., 2006), e 

embora raro, é possível haver pacientes com LES que apresentem menos do que 

quatro dos critérios de classificação (FABIO et al., 2005). De fato, em estudo 

realizado por ALARCÓN et al. (2004), mais da metade (55,4%) dos pacientes com 

LES atendidos apresentaram somente, como manifestação inicial da doença, um 

dos critérios estabelecidos pelo ACR e somente 15,3% apresentaram quatro ou mais 

critérios, sendo a artrite a manifestação inicial mais comum (34,5%), seguida pela 

fotossensibilidade e positividade para pesquisa sorológica de anticorpos anti-

nucleares (AAN). 
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A principal disfunção imunológica do LES é a deposição de complexos 

imunes em vários tecidos, o que leva a um processo inflamatório e a um eventual 

dano patológico ao órgão. As semelhanças nas respostas patológicas observadas 

na desregulação da maioria dos sistemas orgânicos são anormalidades nas 

membranas basais celulares, proliferação celular, inflamação e deposição de 

imunoglobulinas M, G e A no interior das células e tecidos, além de ativação do 

complemento. Assim, vasculopatia e vasculites, seqüelas do dano celular endotelial, 

podem levar à trombose venosa e arterial. Além disso, autoanticorpos, como 

anticardiolipina e antifosfolipídio podem estimular respostas coagulopáticas. Estes 

autoanticorpos são atraídos por proteínas séricas capazes de ligar-se a lipídios. O 

aumento da adesividade da célula endotelial combinado com autoanticorpos 

inflamatórios, complexos imunes, complemento, fibronectina e outros quimiotáticos 

criam uma cascata de alterações agudas e crônicas na fisiologia celular (CIESLIK et 

al., 2008). 

 

Várias outras manifestações podem ser descritas no LES, sendo a 

pericardite a anormalidade cardíaca mais comum, embora possamos encontrar 

lesões nas valvas, no miocárdio e nas veias coronárias (DORIA et al., 2005). Num 

estudo retrospectivo com 275 pacientes com LES, foram identificados uma ou mais 

anormalidades imunológicas, incluindo positividade para AAN, em 91% dos 

pacientes. Da amostra total, três pacientes apresentaram prolapso da valva mitral, 

quatro, doença aórtica valvar, e somente seis, pericardite (MILLER et al., 1999). Já o 

envolvimento renal, manifestado principalmente através da nefrite lúpica, é 

considerado o principal problema envolvendo os doentes com LES, interferindo no 

prognóstico e na sobrevivência (WARD, 2007; CORDEIRO et al., 2008). 
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Pacientes com LES apresentam maior tendência à mortalidade devido a 

doenças cerebrovasculares quando comparados à população em geral, além de 

apresentarem também maior tendência a infecções (BERNATSKY et al., 2006; 

BOSCH et al., 2006; DORIA et al., 2008). Em estudo mais recente, num intervalo de 

15 anos de observação, os autores descreveram que as características clínicas mais 

comuns foram infecções (58,79%), febre (53,26%), desordens neuropsicológicas 

(36,18%), além de rash malar, doenças pulmonares, fotossensibilidade, 

envolvimento cardíaco e úlceras bucais (com cerca de 20%). A alta incidência de 

infecções pôde ser atribuída a fatores de risco intrínseco e extrínseco, como 

deficiência de complemento (C3 e C4), grau de atividade da doença, presença de 

dano renal, uso de glicocorticóides e de drogas tóxicas (AL-RAYES et al., 2007). 

Assim, certas deficiências genéticas do complemento podem predispor ao 

desenvolvimento do LES, enquanto o tratamento contra a doença pode resultar em 

imunodeficiências secundárias, além de poder causar infecções (KARIM, 2006). 

 

Em crianças, o LES é a doença reumática comumente associada à 

morbidade e mortalidade, possuindo danos maiores do que em adultos. A nefropatia 

é a característica inicial prevalente, porém o envolvimento neurológico, 

trombocitopenia e anemia hemolítica também são características iniciais comuns da 

doença na infância. Durante a evolução, o padrão da doença torna-se similar ao 

observado em adultos (FENNICHE et al., 2005; CERVERA, 2006; BRUNNER at al., 

2008; HIRAKI et al., 2008). Já nos idosos, o padrão da doença é geralmente mais 

benigno (TROCK et al., 2005). 
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   O LES pode estar associado a outras doenças auto-imunes, como 

pênfigo vulgar bucal (CALEBOTTA et al. 2004), tireoidite de Hashimoto (BIRÓ et al., 

2006) e síndrome de Sjögren (PAN et al., 2007). 

 

SOARES et al. (2003) realizaram, utilizando o American College of 

Rheumathology (ACR) Damage Index (SDI), estudo com 105 pacientes brasileiros 

lúpicos com idade média de 41 anos, a fim de estimar fatores e padrões 

relacionados ao dano. O dano foi associado ao alto número de critérios 

estabelecidos pelo ACR para o diagnóstico de LES, sendo que síndrome 

antifosfolipídio, pulsos de metilprednisona, idade e uso de prednisona foram 

relacionados ao dano severo. Já hipertensão arterial foi associada a danos renais, 

cardíacos e aterosclerose. Os danos foram muito comuns nos pacientes brasileiros 

com LES, principalmente devido ao envolvimento cutâneo, quando comparados a 

outras populações com LES estudadas. 

 

Existem vários índices reumatológicos que são utilizados a fim de avaliar 

a atividade do LES, dentre eles o ECLAM (European Consensus Lupus Activity 

Measurement), SLAM (Systemic Lupus Activity Measure), BILAG (British Isles Lupus 

Assessment Group), LAI (Lupus Activity Index) e SLEDAI (Systemic Lupus 

Erythematosus Disease Activity Index) (BRUNNER et al., 1999). Este último é 

amplamente utilizado, possui variação de valores de 1-105 e inclui sintomas como 

convulsão, psicose, distúrbios visuais, distúrbios dos nervos cranianos, dor de 

cabeça lúpica, acidente vascular cerebral (AVC), vasculite, artrite, miosite, 

proteinúria, pericardite, baixo complemento, leucopenia, entre outros. Para cada 
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sintoma é atribuído ponto(s) determinado (s) (BOMBARDIER et al., 1992; 

GRIFFITHS et al., 2005).  

 

Já o índice SLICC/ACR (Systemic Lupus Collaborating Clinics/American 

College of Rheumatology), determinado através de exame clínico, é utilizado para a 

avaliação do dano. Sua pontuação varia de 0-49 e inclui doenças oftalmológicas, 

neurológicas, AVC, doenças renal, pulmonar, cardiovascular, vascular periférica, 

gastrointestinal, musculoesquelética e cutânea, falha gonadal prematura, diabete e 

malignidade (GLADMAN et al.,1997). 

 

O desenvolvimento da autoimunidade está relacionado com a herança de 

genes de susceptibilidade, que pode influenciar a manutenção da auto-tolerância, e 

com estímulos ambientais, particularmente infecções, que promovem a ativação de 

linfócitos auto-reativos (KUMAR et al., 2005). As infecções são os principais fatores 

ambientais que modulam, positiva ou negativamente, o desenvolvimento das 

doenças autoimunes. Os mecanismos envolvidos nesta patogênese são múltiplos e, 

provavelmente, variam de acordo com o patógeno envolvido (BACH, 2005). KANG 

et al. (2004) avaliaram a presença do vírus Epstein-Barr ( EBV) em pacientes com 

LES e em controles saudáveis e determinaram a resposta de células T vírus-

específico e carga viral de EBV utilizando a técnica de polimerase chain reaction 

(PCR). Pacientes com LES apresentaram maior carga viral de EBV em comparação 

ao controle, um achado não explicado pela atividade da doença ou medicações 

imunossupressoras. Recentemente, Y LU et al. (2007) também encontraram 
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associação entre EBV e LES, mas afirmaram que a relação exata é difícil de ser 

elucidada, pois a maioria das pessoas é soropositiva para EBV. 

 

Desta maneira, a análise dos estudos citados acima, permite-nos concluir 

que o LES trata-se de uma doença multifatorial, nos quais os aspectos genéticos e 

ambientais participam da sua patogênese, que ainda permanece obscura, devido ao 

seu alto grau de complexidade. 

 

2.2 ASPECTOS SOROLÓGICOS DOS PACIENTES COM LES 
 

 

Do ponto de vista hematológico, cerca de metade dos pacientes com LES 

apresentam uma anemia moderada, que é habitualmente normocítica e hipocrômica, 

característica da anemia das doenças crônicas, podendo também ser uma anemia 

hemolítica auto-imune. Nestes pacientes, podem ocorrer alterações da série 

plaquetária, normalmente associada à hiperesplenismo, assim como da coagulação.  

Vários fatores contribuem para um estado de hipercoagulabilidade no LES, tais 

como a existência de anticorpos antifosfolípídios, elevações da homocisteinemia, 

deficiência de proteína S, e mais raramente deficiência de fator II. A existência de 

síndrome nefrótica agrava esta situação, levando a um aumento de fatores pro-

trombóticos como fibrinogênio, hemoconcentração e imobilização e uma diminuição 

dos fatores fibrinolíticos, como perda urinária de antitrombina III e de proteínas C e S 

(FERREIRA et al., 2008).  

 



28 

 

Pacientes com LES produzem níveis elevados de anticorpos contra 

estruturas celulares. Uma das técnicas utilizada para a pesquisa destes 

autoanticorpos é a imunofluorescência indireta (IFI), que é um método simples, 

confiável e altamente sensível. Nesta técnica, o soro do paciente sofre diferentes 

diluições e é colocado na presença de uma linhagem celular humana epitelial 

(substrato), denominada células HEp-2, sendo denominada de FAN-HEp2. A adição 

de anticorpo anti-imunoglobulina humana ligado a fluorescência permite a 

visualização, através de microscópio fluorescente, dos anticorpos anti-estruturas 

celulares (núcleo, citoplasma, nucléolo, aparelho mitótico) presentes no soro dos 

indivíduos com LES (WANCHU, 2000; KURIEN & SCOFIELD, 2006; WANDSTRAT 

et al., 2006; BONILLA et al. 2007). Apesar da baixa especificidade, esta técnica tem 

sido considerada padrão ouro para a detecção de AAN, sendo o primeiro e 

comumente método de triagem sorológica. Segundo PAZ et al. (2007), a detecção 

de autoanticorpos pelo FAN-HEp2 é importante para o diagnóstico, mas não 

desempenha papel na determinação do grau de atividade da doença. Atualmente, a 

pesquisa de autoanticorpos tem empregado técnica de alta tecnologia utilizando 

uma combinação da citometria de fluxo com microesferas fluorescentes capazes de 

detectar simultaneamente anticorpos com uma pequena amostra (ROUQUETTE & 

DESGRUELLES, 2006; BINDER, 2006; COPPLE, 2007; SILVERMAN et al., 2008).   

 

Quando há suspeita de LES, apresentando o paciente envolvimento de 

dois ou mais sistemas, uma avaliação laboratorial inicial de anticorpos antinucleares 

(AAN) pelo método de FAN-HEp2 deve ser realizada. Um teste negativo para FAN-

HEp2 pode excluir a possibilidade de LES, enquanto um FAN-HEp2 positivo não é 

específico para LES ou para outra doença do tecido conectivo, já que indivíduos 
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saudáveis podem demonstrar positividade sorológica até 1:320 sem apresentar 

sinais clínicos da doença. Um teste FAN-HEp2 positivo é detectado em 95% dos 

pacientes com LES. Cinco por cento dos pacientes apresentam FAN-HEp2 negativo, 

mas anticorpo anti-Ro positivo. Assim, quando o FAN-HEp2 e anti-Ro são negativos, 

o paciente provavelmente não apresenta LES. Um FAN-HEp2 positivo, 

especialmente em títulos baixos (1:40 ou 1:80), na ausência de sinais e sintomas 

clínicos, provavelmente, é falso positivo (KURIEN & SCOFIELD, 2006). 

 

Dependendo do resultado do FAN-HEp2, investiga-se a especificidade 

dos autoanticorpos produzidos pelo indivíduo, sendo utilizado o método 

imunoenzimático para a pesquisa de anticorpos anti-Sm, anti-Ro, anti-La, anti-DNA 

fita dupla (fd), entre outros. Determinados tipos destes autoanticorpos são bastante 

característicos do LES (anticorpos contra Sm, DNAfd, antígenos P ribossomais e 

PCNA); e podem preceder ou serem detectados próximos aos sintomas clínicos, 

como os anticorpos anti-Sm (BIZZARO, 2007 ). Setenta e cinco a 95% dos pacientes 

com LES não tratados apresentam anticorpos anti-DNAfd. A positividade para este 

autoanticorpo serve como preditor da exacerbação da doença e pode refletir sua 

atividade (KALLEMBERG et al., 2006). Um resultado positivo para anticorpos anti-

DNAfd, especialmente em situações específicas, como por exemplo, mulher jovem 

com queixas de poliartrite e rash, tem se mostrado muito útil para o diagnóstico da 

doença, devido a sua alta especificidade (ISEMBERG, 2004). PRASAD et al. (2006) 

investigaram se anticorpos anti-DNAfd e anti-Sm possuem valor preditivo para os 

danos causados pelo LES. Para isto, utilizaram como variáveis: aumento dos 

anticorpos anti-DNAfd em duas ocasiões consecutivas, níveis de anti-DNAfd e 

presença de anti-Sm durante todo o período do estudo. Estes autoanticorpos foram 
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correlacionados com a freqüência do dano nos sistemas cardiovascular, 

neuropsiquiátrico, músculoesquelético e renal. Os autores concluíram que a 

presença e níveis de anticorpos anti-DNAfd e anti-Sm não predizem os danos no 

LES. Assim, parece que o valor preditivo do autoanticorpo anti-DNAfd para a 

atividade da doença é limitado.  

 

As possíveis explicações para o surgimento dos autoanticorpos antes das 

manifestações clínicas são que os fatores ambientais atuam bem antes do 

desenvolvimento da doença, que mais do que um fator pode ser necessário para 

induzir a formação seqüencial de autoanticorpos, e que inicialmente, poucos 

autoanticorpos estão envolvidos (anticorpos antinuclear, antifosfolipídios, anti-Ro e 

anti-La) e, posteriormente, há formação de autoanticorpos mais específicos como 

anti-Sm, ribonucleoproteína anti-nuclear e anti-DNAfd (SCHMERLING, 2003, LYONS 

et al., 2005). 

 

Dos testes mais recentes, a determinação de anticorpos anti-

nucleossoma e anti-C1q mostram-se como os mais sensíveis para o 

acompanhamento da atividade da doença em pacientes com LES (REVEILLE, 2004; 

SIMÓN et al. 2004; PUTOVA et al. 2007; KALLEMBERG, 2008). Porém, não 

podemos deixar de mencionar o anticorpo anti-cromatina (GÓMEZ-PUERTA, 2006; 

HICHTON & PERCHKEN, 2007). A partir dos estudos promissores relacionados ao 

proteoma, novos marcadores terão maior valor preditivo nos danos causados pelo 

LES e poderão determinar com melhor eficácia a atividade da doença (XIANG & 
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KATO, 2006; VILLALTA et al., 2007). Não há dados na literatura sobre a presença 

de autoanticorpos e o aparecimento de lesão bucal em paciente com LES. 

 

2.3 ACHADOS BUCAIS NOS PACIENTES COM LES 

 

2.3.1  Aspectos dentais e periodontais em pacientes  com LES 
 

Os estudos que abordam os aspectos dentais e periodontais em 

pacientes com LES são escassos e controversos, e a possível relação existente 

entre doença periodontal (DP) e LES ainda não é consenso (MUTLU et al., 1993; 

NOVO et al., 1999; MEYER et al., 2000; KOBAYASHI et al., 2003; FABBRI, 2007; 

FERNANDES et al. 2007). Em estudo recente, observou-se que pacientes com LES 

acometidos de pneumonia possuíam índice médio de dentes cariados, perdidos e 

obturados (CPO-D) maior do que seu grupo controle, paciente com LES sem 

pneumonia. Os autores relataram ainda uma maior prevalência de lesões periapicais 

e cáries cervicais e profundas nos pacientes estudados em comparação ao grupo 

controle (PASCUAL-RAMOS et al., 2006). Mais recente, FERNANDES et al. (2007), 

estudando o LES Juvenil (LESJ), observaram que a saúde bucal de 48 crianças e 

adolescentes brasileiros comparada ao grupo de indivíduos saudáveis não 

apresentou diferenças em relação ao índice CPO-D. No entanto, as médias de 

índice de placa dental e de sangramento gengival, além dos índices de mobilidade 

mandibular foram mais elevadas nos pacientes com LESJ do que no grupo controle. 

Assim, os autores sugeriram que pacientes com LESJ apresentaram saúde bucal 

pior do que os pacientes saudáveis. Por outro lado, MEYER et al. (2000) 

determinaram a freqüência dos achados bucais em três diferentes grupos de 
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pacientes imunocomprometidos, incluindo indivíduos com LES, transplantados 

cardíacos e leucêmicos e grupo controle. Foi observado que o índice de placa visível 

foi similar em pacientes com LES, transplantados e no grupo controle. Já a perda 

óssea nos pacientes com LES foi mais alta do que no grupo controle e nos 

transplantados. Todavia, a prevalência de alterações de mucosa, bem como a 

extensão da doença periodontal foi claramente dependente da severidade e duração 

da doença. Não foi encontrada diferença estatística significante em relação ao índice 

CPO-D entre todos os grupos, exceto no grupo dos transplantados, que apresentou 

mais dentes perdidos do que os pacientes com LES. Assim, observa-se que não há 

consenso sobre os achados bucais nos pacientes com LES, dependendo da 

severidade da doença e do tipo de estudo. 

 

Alguns trabalhos buscam correlacionar a doença periodontal e o 

desenvolvimento de LES. Assim, SHENKEIN et al., (2003) investigaram a presença 

de anticorpos anticardiolipina, comumente encontrados em pacientes com LES, cuja 

associação é relatada com eventos pró-trombóticos e a perda fetal. A prevalência 

destes anticorpos nos pacientes com periodontite crônica e periodontite agressiva 

generalizada foi respectivamente maior do que nos pacientes saudáveis e nos 

pacientes com periodontite agressiva localizada.  Pacientes com esses anticorpos 

demonstraram aumento de profundidade de bolsa e maior perda de inserção quando 

comparados aos controles, sem esses anticorpos. De modo interessante, tem sido 

proposto que a etiopatogenia do LES é similar à da periodontite, já que receptores 

da porção Fc da imunoglobulina G e citocinas pró-inflamatórias, especialmente 

interleucina (IL) 1 desempenham papel importante na formação de imunocomplexos. 
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Ainda, que a patogênese da DP e do LES é associada à susceptibilidade genética 

relacionada ao genótipo destes receptores (KOBAYASHI et al., 2007). 

 

A extensão da gravidade da DP está intimamente associada ao tempo e 

duração do LES (MEYER et al., 1997). Estudos relataram que pacientes com LES 

apresentaram maior prevalência de DP do que a população saudável. No entanto, a 

DP nos doentes com LES foi menos severa devido à presença de menores 

profundidades de bolsas periodontais e de menor sangramento à sondagem 

(MUTLU et al., 1993; KOBAYASHI et al., 2003).  Para MUTLU et al. (1993), a 

utilização de anti-inflamatórios e de corticóides utilizados em pacientes com LES 

pode diminuir, indiretamente,  a gravidade da DP. 

 

Assim, os trabalhos mencionados acima mostram que a possível 

associação do LES nas condições dentais e periodontais dos pacientes com a 

doença ainda permanece controverso, sendo necessários estudos, principalmente 

nacionais e regionais, que visem elucidar estes questionamentos.   

 

2.3.2  Lesões bucais em pacientes com LES 

 

As lesões na cavidade bucal acometem, em média de 20 a 30% dos 

pacientes lúpicos, sendo o eritema a lesão clínica mais comum (35%), seguido por 

lesões discóides (16%) e ulcerações (6%).  Todavia, não está claro se a presença 

de lesões bucais é preditiva para a atividade da doença. As lesões bucais de LES 
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possuem características histopatológicas similares às do líquen plano bucal. No 

entanto, nos pacientes com LES ou com eritema multiforme, o infiltrado mononuclear 

estende-se profundamente no tecido conjuntivo e apresenta um padrão perivascular, 

o que difere do líquen.  Uma variedade de alterações histopatológicas pode estar 

presente, como acantose, para e ortoceratose, atrofia epitelial, degeneração 

vacuolar da camada basal com necrose dos ceratinócitos basais, espessamento da 

membrana basal, hialinização subepitelial e infiltrado inflamatório mononuclear 

liquenóide e vasculite nos tecidos conectivos profundos (BRENNAN et al., 2005; 

ALBILIA et al., 2007; LÓPEZ-LABADY et al., 2007). A imunofluorescência direta 

demonstra presença de imunoglobulina subepitelial, como IgG e IgM e deposição de 

complemento (banda de lúpus) na zona de membrana basal (DE ROSSI, 1998; 

BRENNAN et al., 2005). 

 

Já para LOUIS & FERNANDES (2001), lesões bucais são encontradas 

em aproximadamente 21% dos pacientes com LES, enquanto nos pacientes com LE 

discóide (LED), esta percentagem é de 24%. As lesões de LED podem ser 

semelhantes às do LES ou apresentarem-se sob a forma de áreas leucoplásicas. É 

importante enfatizar que o LED, apesar de ser menos grave que o LES, por 

acometer somente pele e mucosas, trata-se de uma condição bucal pré-cancerizável 

(BARNES et al., 2005; WARNAKULASURIYA et al., 2007). 

 

Em adição, as lesões bucais no LES podem se apresentar como  erosões 

de mucosa, placas de superfície descamativa ou fissuras com tendência 

hemorrágica, ulcerações ou erosões no interior de placas ou estrias brancas 
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irradiadas (lesões discóides), e máculas eritematosas extensas que podem ou não 

estar acompanhadas de áreas ulcerativas ou erosadas. Em um mesmo paciente, é 

possível encontrar expressão de todas estas combinações (LÓPEZ-LABADY et al., 

2007). O tamanho das lesões é variável, sendo que as úlceras podem variar desde 

uma pequena erosão superficial até uma área larga e extensa, sendo importante o 

profissional reconhecer estas diferentes apresentações clínicas, vislumbrando a 

possibilidade do estabelecimento de um diagnóstico precoce (GONZALES & 

COLEMAN 1999, SAURIT et al., 2003; DINIZ et al., 2004; SVERZUT et al., 2008). 

Foi investigada a incidência de lesões bucais de LES em 188 indivíduos. Destes, 26 

apresentaram lesões bucais, sendo a maioria composta por mulheres (19) 

portadoras de doenças sistêmicas (11). Os aspectos clínicos destas lesões variaram, 

sendo que lábios e mucosa jugal consistiram nos locais prevalentes. 

Histopatologicamente, as lesões revelaram mucosite liquenóide com infiltrado 

inflamatório perivascular e espessamento da membrana basal (LOURENÇO et al., 

2006). Já outras manifestações bucais do LES constituem-se de gengivite 

descamativa, gengivite marginal, infecções odontogênicas e outras infecções de 

cabeça e pescoço sem sintomas óbvios, desordens na articulação têmporo-

mandibular (artralgias e artrites), ceratoconjuntivite seca e higiene bucal deficiente 

devido às lesões dolorosas, ardência bucal, xerostomia, doenças das glândulas 

salivares e disgeusia (ALBILIA et al, 2007). A xerostomia pode levar ao aumento da 

ocorrência de cáries e à predisposição a candidíase bucal, especialmente se 

estiverem sendo administrados agentes imunossupressores, como prednisona. Já 

as ulcerações bucais são transitórias, ocorrendo devido a surtos da doença e 

regredindo, muitas vezes, sem intervenção. Segundo os autores, os dentistas 

deveriam alertar estes pacientes para a importância de uma higiene bucal 
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adequada, a fim de minimizar a susceptibilidade a infecções bucais complicadas e a 

bacteremias que possam resultar em endocardites (DE ROSSI, 1998). 

 

JENSEN et al. (1999) objetivaram examinar a freqüência de sintomas de 

xeroftalmia e xerostomia em pacientes com LES, comparar volume salivar e lacrimal, 

proteínas salivares e características da microflora bucal dos pacientes com LES e do 

grupo controle e relacionar estes achados com a atividade da doença através do 

SLEDAI. Dos 93 pacientes atendidos, 17 queixaram-se de xerostomia e 20 de 

xeroftalmia. A contagem da microbiota bucal foi mais elevada nos pacientes lúpicos 

do que no grupo controle e lesões na mucosa bucal foram diagnosticadas em 16 de 

20 pacientes com LES que tiveram sua mucosa bucal examinada. Os resultados 

mostraram que os sintomas de síndrome seca, embora freqüentes, não estavam 

relacionados às taxas secretórias de saliva e lágrimas, mas sim com a contagem 

microbiana bucal. 

 

Num estudo envolvendo 90 pacientes venezuelanos, sendo 82 mulheres 

e oito homens portadores de LE, com média de idade de 36,3 anos, 10 pacientes 

(11,1%), todas mulheres, apresentaram lesão bucal relacionada à doença. Seis 

pacientes tinham LES (6,7%) e quatro, LED (4,4%). Dezesseis lesões foram 

biopsiadas e todos os pacientes estavam em tratamento com imunossupressores. 

As características clínicas das lesões variaram de acordo com a localização 

anatômica. Assim, lesões no palato duro apresentaram-se em forma de mácula ou 

placa vermelha, e, em contraste, lesões brancas foram encontradas somente em 

mucosa jugal.  Já as lesões nos lábios apresentaram-se sob a forma de placas 
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vermelhas ou úlceras. Segundo os autores, a prevalência de lesão bucal em 

pacientes com LE é variável e depende do estado da doença e do tratamento 

recebido (LÓPEZ-LABADY et al. 2007). 

 

 Foi relatado um caso de uma paciente indiana de 36 anos que solicitou 

atendimento queixando-se de sensação de ardência e sangramento gengivais com 

duração de um mês.  Ao exame intra-bucal, observou-se a presença de áreas 

eritematosas na mucosa jugal, medindo 1x1 cm2 com linhas brancas irradiadas 

próximo à região do terceiro molar superior. Observaram-se também áreas 

eritematosas envolvendo a gengiva marginal, gengiva inserida, papila interdental da 

região anterior da maxila e da região posterior da mandíbula esquerda.  Já o exame 

histopatológico revelou presença de epitélio escamoso hiperparaceratinizado com 

hiperplasia, hiperplasia focal epiteliomatosa e áreas de degeneração celular basal. O 

tecido de conexão apresentou infiltrado inflamatório difuso, moderado com linfócitos, 

poucas células plasmáticas e macrófagos e a coloração de ácido periódico de Shiff 

(PAS) demonstrou espessamento da membrana basal. Desta forma, baseados nos 

critérios propostos pela ACR, a lesão foi diagnosticada como LES, já que a paciente 

apresentava lesões de pele, artrite, lesões bucais, problemas renais e respiratórios, 

além de positividade para a pesquisa de AAN (JAYAKUMAR et al. 2006). 

 

LOURENÇO et al. (2007) avaliaram 46 pacientes  com LE apresentando 

lesões bucais. Destes, 34 eram mulheres (25 com LED e nove com LES) e 12 eram 

homens (11 com LED e um com LES). A prevalência de lesões bucais em pacientes 

com LES foi de 26,1%. Os aspectos clínicos das lesões variaram de placas com 

eritema central circundado por halo branco com estrais ceratóticas e telangiectasias 
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a lesões brancas. Mucosa jugal, palato duro e lábios inferiores foram os locais mais 

afetados. Histopatologicamente, as lesões revelaram mucosite liquenóide com 

infiltrado inflamatório perivascular e espessamento da membrana basal. O infiltrado 

inflamatório foi predominantemente composto por linfócitos T CD4. 

 

Embora algumas das lesões bucais de LES apresentem características 

histopatológicas específicas da doença, estas freqüentemente são não-específicas. 

As ulcerações bucais referentes à doença ocorrem com mais freqüência no palato 

duro, e freqüentemente melhoram com o tratamento de outras manifestações 

sistêmicas da doença. A localização e a natureza assintomática das úlceras bucais 

podem ajudar a diferenciá-las de outros tipos de úlceras, como estomatite aftosa, 

líquen plano, herpes simples ou úlceras induzidas por drogas (MCCAULIFFE, 2001).  

 

Em 2001, ORTEU et al. descreveram o acometimento bucal como a 

primeira manifestação do LES em dois pacientes caucasianos, que apresentaram 

hiperceratose, ulcerações e eritema em mucosa jugal e palato, além de queilite. Os 

exames laboratoriais revelaram positividade para AAN, anti-Ro (SS-A) e anti-La (SS-

B). Os exames de imunofluorescência direta das lesões papuloescamosas de pele, 

surgidas após as lesões de boca, mostraram positividade para IgG na membrana 

basal. Segundo os autores, há dificuldade em estimar a verdadeira incidência na 

qual o LES apresenta-se com envolvimento bucal, devido à escassa literatura 

referente ao tema.  Além disso, pacientes que apresentam lesões discóides 

cutâneas e bucais associadas a altos títulos de AAN circulantes apresentam risco 

maior de desenvolverem doença sistêmica. 
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A leucoplasia pilosa oral (LPO) consiste numa lesão branca, de superfície 

plana, corrugada ou pilosa, não-sintomática, não removível por raspagem e 

observada comumente em bordas laterais de língua de indivíduos soropositivos para 

o HIV-1, podendo desaparecer espontaneamente em 10,8% dos casos, apesar dos 

tratamentos eficazes existentes (TRIANTOS et al., 1998; PATHON & HILL, 2000; 

KUTOK & WANG, 2006).  Consiste num importante marcador de imunossupressão e 

possui etiologia bem definida, estando relacionada à infecção pelo EBV, que penetra 

no citoplasma das células epiteliais após fusão com a membrana plasmática e das 

células B por fusão com a membrana endossômica (KUTOK & WANG, 2006). As 

características histopatológicas da LPO são consideradas suficientes para o 

diagnóstico, particularmente as alterações nucleares, que representam o efeito 

citopático do EBV nesta lesão. Estas alterações nucleares são classificadas em 

inclusão tipo Cowdry A, núcleo em vidro fosco e núcleo em colar, e também são 

observadas em esfregaços da lesão. A presença de vírus no interior da célula 

corresponde, na microscopia óptica, a uma inclusão densa, eosinofílica ou anfofílica, 

acompanhada ou não por halo claro entre a inclusão e a membrana nuclear, aspecto 

que corresponde a denominação de Cowdry A. Progressivamente, a cromatina sofre 

marginalização e espessamento evidentes, resultando no aspecto de vidro fosco.  Já 

quando as células atingem o padrão de diferenciação máxima, nas camadas mais 

superficiais, a cromatina fragmenta-se e se condensa em glóbulos periféricos, 

subjacentes à membrana nuclear, conferindo à célula a aparência que resultou na 

denominação de núcleo em colar. A LPO pode não ser identificável clinicamente, 

podendo uma lesão subclínica somente ser diagnosticada através da análise histo e 

citopatológica (MIGLIORATI et al,. 1993; DIAS et al., 1998, 2000 e 2001). 

Considerando que a biópsia representa um procedimento invasivo, a citopatologia 



40 

 

deveria ser a primeira escolha para o diagnóstico da LPO. Dentre as vantagens da 

realização de raspados das bordas laterais de língua para o exame citopatológico 

estão: o diagnóstico de alterações inflamatórias com a identificação do agente 

etiológico (fungos e algumas bactérias) ou de efeitos citopáticos (citomegalovírus, 

vírus Herpes simplex, EBV); a análise oncológica das células epiteliais e a 

possibilidade de uso do material em diferentes métodos, incluindo estudos 

moleculares e de microscopia eletrônica (MILAGRES et al., 2007).  

 

Portanto, as lesões de mucosa bucal em pacientes com LES podem se 

apresentar com aspectos clínicos e histopatológicos variados, havendo 

discordâncias no que se refere à prevalência destas manifestações.  
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 
 

Investigar os achados bucais (tecidos moles e duros), bem como os 

achados laboratoriais em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

3.2.1 Determinar o CPO-D médio dos pacientes com LES; 

3.2.2 Determinar as necessidades de tratamento periodontal nos 

pacientes com LES através do Índice Periodontal Comunitário (IPC); 

3.3.3 Avaliar os resultados da pesquisa de autoanticorpos (FAN-HEp2 

e anti-DNAfd) e hemograma dos pacientes com LES; 

3.3.4 Identificar as lesões bucais clinicamente nos pacientes com LES; 

3.3.5     Avaliar as lesões bucais presentes nos pacientes com LES 

através dos exames histopatológicos e citopatológicos. 
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5  PACIENTES E MÉTODOS 
 

Os procedimentos descritos nesta dissertação foram submetidos ao 

Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos, sendo aprovado através do 

documento CEP CMM/HUAP nº 095/07, datado de 06 de julho de 2007, e do 

documento CEP/ HUPE n° 2259/2008, datado de 04 de a gosto de 2008 (Anexos 1 e 

2). 

 

4.1 PACIENTES 
 

Neste estudo, avaliamos 155 pacientes maiores de 18 anos de idade com 

diagnóstico de LES, segundo critérios definidos pelo ACR, que compareceram aos 

ambulatórios de reumatologia e de nefrologia do Hospital Universitário Pedro 

Ernesto (HUPE)/UERJ (Grupo I)  e Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP)/UFF 

(Grupo II)  no período de setembro de 2007 a setembro de 2008.  
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4.2 TÉCNICA SEMIOLÓGICA 
 

Os pacientes do HUAP foram encaminhados pelos médicos ao 

ambulatório de Diagnóstico Oral, onde submetiam-se a exame clínico. No HUPE, o 

exame foi realizado no próprio ambulatório de Reumatologia. Previamente à 

execução deste exame, os indivíduos, após esclarecimento acerca dos 

procedimentos a serem realizados, detalhados no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo 3),  assinavam-o após leitura e concordância. Posteriormente, os 

dados da anamnese e econômicos, de acordo com questionário elaborado pela 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), segundo critérios de 

classificação econômica Brasil (CCEB), descritos em http://www.datavale-

sp.com.br/CCEB.pdf (2003), foram coletados e registrados em ficha clínica 

confeccionada especificamente para este trabalho (Anexo 4) . O CCEB estima o 

poder de compra dos indivíduos e famílias urbanas, classificando-os por classes 

econômicas. 

 

4.3 COLETA DE DADOS 
 

Os prontuários dos pacientes foram consultados a fim de identificar a 

presença de alguma outra doença sistêmica e os medicamentos em uso. Na 

ocorrência de dúvidas em relação aos dados coletados, o médico era consultado. 

Todos os pacientes, exceto dois, estavam sob terapia com pelo menos um dos 

seguintes medicamentos: Prednisona (PRED), Cloroquina (CQN), Metrotrexato 

(MTX), Azatioprina (AZA) e Micofenolato Mofetil (MMF). O índice SLICC/ACR, 
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determinado através de exame clínico, foi utilizado para a avaliação do dano em 116 

pacientes.  A pontuação era coletada do prontuário, e no caso da ausência deste 

dado, o médico era consultado quando possível. A pontuação do referido índice 

varia de 0-49 (GLADMAN et al., 1996; 1997). Os itens e suas determinadas 

pontuações encontram-se especificados no Anexo 5. 

 

Em relação aos dados dos exames sorológicos, registraram-se apenas os 

realizados na semana da avaliação clínica da cavidade bucal.  

 

4.4 EXAME EXTRA-ORAL 
 

Dados referentes à simetria de face, alterações cutâneas, dores na 

articulação têmporo-mandibular (ATM), presença de linfadenopatias e alterações de 

glândulas salivares após inspeção e palpação foram observados e registrados. 

 

4.5 EXAME INTRA-ORAL 
 

O exame físico de toda a boca era avaliado na seguinte seqüência: 

vermelhão de lábios, comissura labial, mucosa interna de lábios, mucosa jugal 

direita e esquerda, palatos mole e língua, dorso, ventre, e bordas laterais de língua, 

freio lingual, soalho de boca, fundo de vestíbulo superior e inferior, mucosa alveolar 

superior e inferior e gengivas inserida e livre. Este exame foi realizado utilizando 
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espátulas de madeira, gaze, iluminação direta e luvas de procedimento, após 

proteção do profissional. 

 

O índice CPO-D - obtido através da contagem de dentes cariados, 

perdidos e obturados - foi registrado. Este índice foi elaborado por Klein & Palmer 

em 1937 com a finalidade de ser um indicador de avaliação das condições de cárie 

nas populações (OLIVEIRA, 1998; OMS, 1999). A fim de facilitar a distribuição dos 

dados, consideramos os dentes obturados/cariados como cariados. O protocolo 

recomendado para pesquisas de saúde bucal é baseado somente em exames 

clínicos e exclui a realização de radiografias (BECKER et al. 2007).  Posteriormente, 

deu-se a avaliação da presença ou ausência da necessidade de tratamento 

periodontal através do Índice Periodontal Comunitário (CPI), desenvolvido por 

Ainamo e cols. (1982). Três indicadores das condições periodontais são utilizados 

para esta avaliação: sangramento gengival, cálculo e bolsas periodontais. Para 

realização deste exame, foi utilizada sonda periodontal milimetrada com ponta 

esférica de 0,5 mm, faixa preta entre 3,5 e 5,5 mm e anéis de 8,5 e 11,5 mm da 

ponta esférica, preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

denominada sonda CPI.  A boca foi dividida em sextantes, sendo utilizados os 

seguintes dentes-índices: 17, 16 (segundo e primeiro molares superiores direitos, 

respectivamente), 11 (incisivo central superior direito), 26, 27 (primeiro e segundo 

molares superiores esquerdos, respectivamente), 37, 36 (segundo e primeiro 

molares inferiores esquerdos, respectivamente), 31(incisivo central inferior 

esquerdo), 46, 47 (primeiro e segundo molares inferiores direitos, respectivamente).  

Na ausência de dentes-índices, os remanescentes do sextante, quando existentes, 

foram examinados. Os dentes indicadores foram sondados, utilizando-se a sonda 
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como um sensor para a determinação da profundidade de bolsa periodontal e para a 

detecção de cálculos subgengivais e de sangramento pela sondagem. Os índices 

mais altos eram registrados. Os códigos para o CPI são: 0 – hígido; 1 – 

sangramento observado, diretamente ou pela utilização de um espelho clínico, após 

sondagem; 2 – cálculos dentais detectados durante a sondagem; 3 – bolsa 

periodontal de 4-5 mm; 4 – bolsa periodontal de 6 mm ou mais; X – sextante 

excluído; 9 – não registrado (OMS, 1999). A avaliação foi realizada somente uma 

vez para cada paciente. 

 

Todas as lesões observadas em tecidos moles da boca durante o exame 

físico foram anotadas na referida ficha (Anexo 4 ), dando ênfase à quantidade das 

lesões, à sintomatologia, ao tempo de evolução, à localização, ao tamanho, ao 

aspecto da superfície, à cor, à consistência, aos limites, aos contornos e à base das 

lesões. Foram realizadas anotações sobre o uso e o tipo de próteses removíveis 

dentais. As imagens fotográficas que fazem parte deste estudo foram registradas 

com máquina digital Sony Cyber-shot DSC-W55 7,2 Mega Pixels. 

 

4.6 BIÓPSIA DAS LESÕES BUCAIS 
 

Realizou-se biópsia em todas as lesões onde houve possibilidade técnica, 

após consentimento do paciente. Para este procedimento, utilizaram-se os 

equipamentos de proteção como máscara e gorros descartáveis, jaleco, luva 

cirúrgica estéril, seringa carpule, anestésico tópico, agulha, tubete anestésico 

(mepivacaína com adrenalina 1:100.000), cabo e lâmina de bisturi número 15, 



47 

 

borracha de aspiração, porta agulha, tesoura reta de ponta romba, tesoura curva de 

ponta romba e fio de sutura de seda 3.0. No início do procedimento, era aplicado 

anestésico tópico no local de penetração da agulha. Posteriormente, a agulha era 

introduzida suavemente no tecido no local da injeção. As técnicas anestésicas 

utilizadas foram as de anestesia troncular ou local, na periferia da lesão, 

dependendo da localização da mesma. Em seguida, realizava-se incisão da lesão, 

em forma de cunha, com lâmina de bisturi, abrangendo também uma área sem 

lesão. Finalmente, procedia-se a sutura da região. O fragmento era acondicionado 

em recipiente plástico com formol tamponado a 10%, contendo o nome do paciente 

e o local da lesão. 

 

4.7 COLETA DO MATERIAL PARA CITOPATOLOGIA 
 

Realizaram-se raspados das bordas laterais direita e esquerda da língua, 

um de cada borda, em 110 pacientes e dois raspados da lesão, quando presente. 

Quando havia suspeita de infecção por candidíase, também eram realizados dois 

raspados da região acometida. Para tanto, utilizaram-se escovas endocervicais 

ginecológicas estéreis (Kolplast ci Ltda.).  

 

O material proveniente dos raspados foi transferido na forma de esfregaço 

através de movimentos rotatórios da escova para uma lâmina de vidro convencional 

com extremidade fosca, previamente identificada. As lâminas contendo os 

esfregaços foram acondicionadas em recipiente plástico e fixadas em álcool 96°. 
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4.8 ETAPA LABORATORIAL 
 

4.8.1 Exames sorológicos 
 

As pesquisas sorológicas de autoanticorpos são procedimentos de rotina 

executados em pacientes com suspeita de LES, sendo realizadas pelo método de 

ELISA automação (Orgentec diagnostika GMBH, Alemanha). Neste estudo, os 

resultados dos exames de auto-anticorpos para ANA-HEp2 (Medivax, USA), ANA 

screen, anti-DNAfd, anti-Ro e Anti-La foram correlacionados com os achados bucais 

nos pacientes com LES. Ainda avaliamos o perfil dos hemogramas dos pacientes 

pertencentes ao Grupo II. 

 

4.8.2 Exames histopatológicos e citopatológicos 

 

As biópsias foram encaminhadas ao Serviço de Anatomia Patológica do 

HUAP/UFF. Neste procederam-se a realização da macroscopia, da técnica 

histológica com impregnação e inclusão em parafina, da microtomia com cortes de 5 

µm de espessura e da coloração pelas técnicas de Hematoxilina e Eosina (HE) e 

ácido periódico de Schiff (PAS). As lâminas foram analisadas histopatologicamente 

em microscópios ópticos da marca Nikon por médica anátomo-patologista (Dra. 

Eliane Pedra Dias). 

 

Ainda, as lâminas com esfregaços foram encaminhadas ao Serviço de 

Anatomia Patológica do HUAP/UFF, onde foram coradas pela técnica de 
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Papanicolaou e de PAS, sendo esta última solicitada apenas quando havia suspeita 

de candidíase e na presença de lesão suspeita de LES. Os esfregaços foram 

avaliados pela doutoranda Adrianna Milagres, orientada pela Profa Eliane Pedra 

Dias, de acordo com os seguintes critérios: 

Leucócitos: 

0 de zero até cinco leucócitos por campo, em até cinco campos de 

objetiva de 40 (esfregaços dentro dos limites da normalidade). 

+ de cinco até 10 leucócitos por campo, em pelo menos cinco campos de 

objetiva de 40 (esfregaços com inflamação leve). 

++ de 10 até 20 leucócitos por campo, em pelo menos cinco campos de 

objetiva de 40 (esfregaços com inflamação moderada). 

+++ mais de 20 leucócitos por campo, em pelo menos cinco campos de 

objetiva de 40 (esfregaços com inflamação acentuada). 

Alterações nucleares: ausência ou presença de inclusão tipo Cowdry A, 

núcleo “vidro fosco” e “núcleo em colar”. 

Candidíase: ausência ou presença de Candida sp. 

 4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

Os valores quantitativos foram demonstrados como média±desvio padrão. 

O teste do qui-quadrado foi utilizado, considerando-se como estatisticamente 

significativo o valor de p<0,05. 

 

                              

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS 
 

5.1 PERFIL DOS PACIENTES COM LES 
 

5.1.1 Gênero, idade, classe econômica e hábitos 
 

Inicialmente realizou-se uma análise sobre o perfil da amostra 

populacional estudada. Verificou-se que dos 155 pacientes, 94,1%

 (145/155) eram mulheres e 5,9% (10/155) homens (GRAF. 1). O perfil de gênero 

não apresentou divergência quando estudado isoladamente, entre os diferentes 

Grupos de pacientes (Grupo I e Grupo II). Em relação à cor de pele, 43,2% (67/155) 

consideraram-se brancos, 36,1% (56/155), pardos e 20,7% (32/155), negros. A 

idade variou de 20 a 76 anos com média de 41,2 anos (desvio padrão de 12,3 anos) 

(GRAF. 2). A maioria dos pacientes do Grupo I (31,9%; 36/113) pertencia à quarta 

década de vida, enquanto, no Grupo II, houve prevalência da quinta década (28,6%; 

12/42).
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GRÁFICO 1 - Distribuição da amostra de acordo com o gênero.  Foram analisados 
155 pacientes. 

 

       

                                 GRÁFICO 2 - Distribuição da idade da amostra. 

 

 Buscando investigar se a situação econômica dos pacientes poderia 

indiretamente influenciar o desenvolvimento de cáries, doença periodontal ou de 

Faixa etária 

% 

% 
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lesões em mucosa bucal, classificamos através de questionário a classe econômica, 

segundo poder de compra destes pacientes. O GRAF. 3 revela que 52,9% (82/155) 

do total dos pacientes pertenciam à classe C, enquanto o restante se enquadrava na 

classe D (26,4%, 41/155), classe B2 (17,4%, 27/155), e minoritariamente, na classe 

B1 (3,2%, 5/155). Nenhum paciente pertencia às classes A ou E. Vale ressaltar que 

na avaliação separada dos Grupos estudados, observou-se que no Grupo I houve 

um predomínio da classe C (60,2%, 68/113), seguida pela classe B2 (23,0%, 

26/113), enquanto no Grupo II prevaleceram as classes D (64,3%, 27/42) e C 

(33,3%, 14/42).  

      

GRÁFICO 3 - Distribuição da classe econômica. A pontuação dos referidas classes 
encontra-se no Anexo 3. 

 

Da amostra total, 9,7% (15/155) eram tabagistas, 7,8% (12/155) ex-

tabagistas, sendo que 82,5% (128/155) nunca tiveram este hábito; 1,9% (3/155) 

eram etilistas, 7,8% (12/155) ex-etilistas e 90,3% (140/155) nunca foram etilistas; 

0,06% (1/155) era tabagista e etilista e 1,9% (3/155) eram ex-tabagistas e ex-

% 

 



53 

 

etilistas. Quando analisados isoladamente nos Grupos I e II, estes valores 

corresponderam a 8,0% (9/113), 7,1% (8/113), 84,9% (96/113), 1,8% (2/113), 8,9% 

(10/113), 89,3% (101/113), 0, 1,8% (2/113) para o Grupo I e a 14,3% (6/42), 9,6% 

(4/42), 76,1% (32/42), 2,3% (1/42), 4,7% (2/42), 92,9% (39/42), 2,4% (1/42) e 2,4% 

(1/42) para o Grupo II (GRAF. 4). 

             

GRÁFICO 4 - Distribuição do percentual de pacientes com LES, segundo o perfil de 
tabagismo e etilismo. 

 

Próteses removíveis eram utilizadas por 41,9% (65/155) da amostra, 

sendo que 15,3% (10/65) dos pacientes eram edêntulos totais e utilizavam próteses 

removíveis totais superiores e inferiores. 

 

A idade média do surgimento dos sintomas do LES foi de 29,9 anos 

(desvio padrão de 9,8 anos) e a do diagnóstico foi de 31,1 anos (desvio padrão de 

10,0 anos). Nos pacientes do Grupo I, estas idades corresponderam a 28,1 e 29,5 e 

dentre os pacientes do Grupo II, a 32, 8 e 33,7, respectivamente.  

 

% 
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5.1.2 Medicamentos utilizados pelos pacientes com L ES 

 

Em relação aos medicamentos utilizados, 80% (124/155) dos pacientes 

faziam uso de Prednisona (PRED), 36,7% (57/155) de Cloroquina (CQN), 5,8% 

(9/155) de Metrotrexato (MTX), 31,6% (49/155) de Azatioprina (AZA) e 7,1% 

(11/155) de Micofenolato Mofetil (MMF) (GRAF. 5).  

                

 

GRÁFICO 5 - Distribuição dos medicamentos imunossupressores utilizados pelos 
pacientes com LES.  

 

5.1.3 Relação dos sinais e sintomas 
 

No que tange à manifestação dos critérios definidos pelo ACR, 36,8% 

(57/155) dos pacientes apresentaram algum tipo de doença renal, 5,8% (9/155) 

serosites, 49,6% (77/155) fotossensibilidade, 18,7% (29/155) lesões discóides em 

pele, 8,4% (13/155) doenças hematológicas, 7,8% (12/155) doenças neurológicas, 

% 
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51,6% (80/155) artrite e dores articulares, 1,9% (3/155) eritema malar e 6,4% 

(10/155) lesões bucais. A TAB. 2 resume esses achados. 

TABELA 2 - Distribuição dos pacientes com LES, de acordo com os sintomas 
propostos pelo ACR. 

 

 

De maneira geral, o índice SLICC variou entre 0 e 5, sendo observado 

uma média de 1,2. O índice SLICC de 82 pacientes do Grupo I variou entre 0 e 5, 

com média de 0,7, enquanto em 34 pacientes pertencentes ao Grupo II,  este índice 

apresentou média de 2,3, variando de 1 a 5.  

 

No que diz respeito aos sinais e sintomas extra e intra-bucais, 79,3% 

(123/155) apresentaram língua saburrosa e 37,4% (58/155) xerostomia.  A minoria 

apresentou dor de Articulação Têmporomandibular (ATM) (25,1%; 39/155) e 

síndrome seca (7,8%; 12/155) (GRAF. 6). Dentre os pacientes do Grupo I, estes 

valores corresponderam a 77,0% (87/113), 44,2% (50/113), 28,3% (32/113) e 7,0% 
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(8/113), respectivamente.  Já analisando-se isoladamente o Grupo II, estes valores 

foram de 85,7% (36/42), 19,0% (8/42), 16,6% (7/42) e 9,5% (4/42), respectivamente. 

  

GRÁFICO 6 - Distribuição do percentual dos sinais e sintomas extra e intra-bucais 
apresentados pelos pacientes com LES. 

 

5.1.4 Aspectos sorológicos 
 

Os dados dos hemogramas foram obtidos de 24 pacientes (57,1%) dos 42 

pertencentes ao Grupo II. Os valores médios encontram-se na TAB. 3.

 

 

 

 

% 
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Dos pacientes que tiveram seus hemogramas avaliados, 41,6% (10/24) 

apresentaram eritrócitos totais, 33,3% (8/24) hemoglobina, 20,8% (5/24) hematócrito 

e 29,1% (7/24) RDW abaixo dos valores de referência. Em relação à série branca, 

25,0% (6/24) apresentaram neutrofilia, mesma percentagem daqueles pacientes 

com linfopenia. 

 

Em relação à pesquisa de autoanticorpos, 100% (133/133) dos pacientes 

apresentaram reatividade para FAN-HEp2, dentre aqueles que possuíam 

informações referentes no prontuário. Não houve casos de não-reatividade para este 

anticorpo. Já no que se refere à detecção de autoanticorpos anti-DNAfd, 41,9% 

TABELA 3 -  Perfil dos resultados de hemograma observados nos pacientes do 
Grupo II (n=24). Os valores são expressos em média±desvio padrão e 
comparados a seus valores de referência. 
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(44/105) dos 105 pacientes cuja informação constava no prontuário, apresentaram 

reatividade, enquanto 58,1% (61/105) foram não reativos para este autoanticorpo. 

Estes valores corresponderam a 35,4% (29/82) e 64,6% (53/82) para o Grupo I e a 

65,2% (15/23) e 34,8% (8/23) para o Grupo II. 

 

Entre os pacientes que apresentaram lesão bucal, houve correspondência 

de 100% para reatividade de autoanticorpos FAN-HEp2 e anti-DNAfd. 

 

5.2 ASPECTOS DENTAIS E PERIODONTAIS 
 

Visando avaliar a saúde periodontal, foi analisado o maior grau de 

condição periodontal, de acordo com o IPC. Da amostra total, 9,0% (14/155) 

apresentaram gengiva sadia, 18,8% (29/155) sangramento, 40,0% (62/155) cálculo 

dental, 18,0% (28/155) bolsas de 4-5 mm, 5,9% (9/155) bolsas de 6 mm ou mais e 

8,3% (13/155) foram excluídos devido a ausência total de dentes. Na FIG. 1 estão 

representados os valores percentuais das condições periodontais apresentadas 

pelos Grupo I, Grupo II e a média total.  

 

De maneira geral, cálculo (40%) foi o parâmetro de maior alteração 

observado em ambos os Grupos (FIG. 1A). Ainda, na avaliação das necessidades 

de tratamento periodontal dos Grupos de pacientes com LES, foram observadas 

diferenças nos parâmetros de sangramento, cálculo, bolsa e mesmo no percentual 

de sadios (FIG. 1B). Por outro lado, observamos a existência estatisticamente  
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significante (p<0,05) de indivíduos excluídos devido à ausência de dentes e à 

impossibilidade de se avaliar o IPC. O Grupo II apresentou maior percentual (16,7%) 

de indivíduos excluídos quando comparado ao Grupo I (4,4%).   

 

FIGURA 1. Aspectos periodontais dos pacientes com LES. A. Distribuição das 
necessidades de tratamento periodontal dos pacientes com LES de acordo com o 
Grupo I, Grupo II e da amostra total. Os dados se baseiam no IPC, descrito em 
material e método. Cada barra representa o percentual. B. Avaliação estatística das 
necessidades de tratamento periodontal dos Grupos I e II.

 

B 

A 



60 

 

Em relação ao índice CPO-D, observou-se uma média de 18,5 nos 

pacientes com LES, sendo constituído por 1,2 dentes cariados, 13,2 perdidos e 4,1 

obturados (TAB. 4 ). Os Grupos I e II diferem com significância estatística (p<0,05), 

segundo o teste de Mann-Whitney, quanto ao número de dentes cariados (U = 

1891,5; valor-p = 0,038) e ao número de dentes perdidos (U = 1645; valor-p = 

0,004), assim como quanto ao número total de dentes cariados, perdidos e 

obturados (U = 1728; valor-p = 0,011). Esses Grupos não apresentaram evidências 

de diferença estatisticamente significativa (p>0,05), segundo o mesmo teste, quanto 

ao número de dentes obturados (U = 2309; valor-p = 0,860). 

 

  TABELA 4 - Avaliação do CPO-D dos pacientes com LES. 

*significância estatística p<0,05. Os dados são representados pelo                     
número de dentes cariados, perdidos e obturados e o desvio padrão. 

 

Assim, o Grupo I supera significativamente (p<0,05) o Grupo II quanto ao 

número de dentes cariados. O inverso se dá entre esses Grupos quanto ao número 

de dentes perdidos (p<0,05). Quanto ao número total de dentes cariados, perdidos e 

obturados, o Grupo II supera significativamente (p<0,05) o Grupo I. 
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5.3 ASPECTOS CLÍNICOS, HISTOPATOLÓGICOS E 
CITOPATOLÓGICOS 

 

No Grupo I (HUPE/UERJ) foram atendidos três pacientes que 

apresentavam lesões bucais, todavia estes não compareceram nas datas 

agendadas para as biópsias, não sendo possível a análise histopatológica destes 

indivíduos. 

 

Na amostra total, foram identificadas 13 lesões bucais, em 10 pacientes. 

A média de idade dos pacientes acometidos por lesões bucais foi de 45,9 anos 

(desvio padrão de 13,8 anos). Oito mulheres foram acometidas, correspondendo a 

80,0% da amostra, enquanto dois homens apresentaram lesão, o que correspondeu 

a 20,0%. O dorso de língua foi acometido em 38,4% (5/13) dos casos, mucosa jugal 

direita em 30,8% (4/13), e lábios em 30,8% (4/13). O aspecto clínico 

branco/eritematoso correspondeu a 46,2% (6/13), eritematoso/ulcerado, 

eritematoso/ulcerado/crostoso e eritematoso/crostoso a 15,4% (2/13) cada um e o 

aspecto clínico amarelado correspondeu a 7,8% (1/13) (TAB. 5 ).  
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TABELA 5 - Distribuição dos pacientes com LES que apresentaram lesão bucal, de 
acordo com gênero, idade, cor, local da lesão, aspecto clínico e hábitos viciosos. 

 

Nos pacientes pertencentes ao Grupo II, foram identificadas e biopsiadas 

oito lesões bucais, em sete pacientes. De maneira geral, estas foram 

diagnosticadas, ao exame histopatológico, como: alteração inespecífica, com 

hiperplasia epitelial associada a edema de lâmina própria acentuado (1/8; 14,3%) e 

mucosite inespecífica (1/8; 14,3%), podendo ambas estarem relacionadas a 

manifestações do LES; hiperplasia epitelial com hiperceratose, áreas superficiais e 

focais de microabscessos e atipias celulares (1/8; 14,3%), podendo ser compatível 

com eritema migratório benigno; mucosite psoriasiforme, compatível com eritema 

migratório benigno (1/8; 14,3%); lipoma e candidíase (1/8; 14,3%); erosão associada 

à vasculite e inflamação crônica, compatível com a indicação clínica de lúpus 

eritematoso (1/8; 14,3%); queilite por lúpus eritematoso sistêmico, associada à 

displasia epitelial moderada (2/8; 25,0%) (TAB. 6 ).  
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TABELA 6 - Distribuição do local e as características histopatológicas das lesões 
bucais presentes nos pacientes com LES 

 

nd – não-determinado  
 
 

Foram realizados esfregaços para avaliação citopatológica em 110 

pacientes. Em todos eles, foram feitos esfregaços das bordas laterais de língua, que 

em 46,4% (51/110) apresentaram-se dentro dos limites da normalidade (DLN), em 

29,0% (32/110) observou-se inflamação leve (IL), em 5,5% (6/110), inflamação 

moderada (IM), em 2,7% (3/110), inflamação acentuada (IA), em 13,7% (15/110), 

candidíase e em 3,7% (4/110), leucoplasia pilosa oral (LPO). Os 15 casos de 

candidíase diagnosticados nas BLL não apresentavam lesão diagnosticável 

clinicamente.  A prevalência de candidíase na amostra total, independentemente do 

local onde foi feito o esfregaço, correspondeu a 20,1% (23/110). Dentre os 

esfregaços realizados no palato, devido à suspeita de candidíase por uso de 

próteses, a prevalência desta infecção fúngica correspondeu a 36,4% (4/11), de 

esfregaços DLN a 36,4% (4/11), de IL a 18,2% (2/11)  e  de IM a 9,1% (1/11). 
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Entre os pacientes do Grupo I, 55,7% (39/70) dos esfregaços analisados 

em bordas laterais de língua foram classificados como DLN, em 28,6% (20/70) foi 

observada IL, em 2,9% (2/70), IM, em 1,4% (1/70) IA, em 10,0% (7/70) candidíase e 

em 1.4% (1/70) LPO. Já no Grupo II, 30,0% (12/40) dos esfregaços analisados em 

bordas laterais de língua estavam DLN, 30,0% (12/40) exibiram IL, 10,0% (4/40) IM, 

5,0% (2/40) IA, 20,0% (8/40) candidíase e 7,5% (3/40) LPO. A prevalência de 

candididíase no Grupo I, independente do local em que foi realizado o raspado, 

correspondeu a 12,9% (9/70), e a do Grupo II a 35,0% (14/40).  

 

O teste do qui-quadrado indica inexistência de diferença estatisticamente 

significativa (p>0,05) entre as proporções de cada diagnóstico de citopatologia nos 

Grupos I e II, exceto para os esfregaços classificados como DLN, para os quais 

houve diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as proporções de casos 

nos Grupos I e II (z = 2,40; valor-p = 0,008). 

 

Os diagnósticos citopatológicos de todos os pacientes envolvidos neste 

estudo encontram-se nos Apêndices 1  e 2. Os casos de pacientes que manifestaram 

candidíase e não apresentaram outra lesão bucal estão documentados no Apêndice 

3. 

 

Abaixo estão descritos os perfis de todos os pacientes que apresentaram 

lesão bucal:  
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Caso 1 - Paciente do gênero feminino, negra, 40 anos, pertencente à 

classe sócio-econômica D, tabagista há cerca de 20 anos, em uso de Prednisona 15 

mg/dia, Nifedipina 10 mg/dia e AAS 100 mg/dia. Manifestou os sintomas iniciais do 

LES aos 30 anos, tendo o diagnóstico da doença confirmado aos 32 anos. De 

acordo com dados médicos, apresentava rash malar (FIG. 2A), fotossensibilidade e 

artrite e em relação aos sinais e sintomas extra e intra-bucais, relatou dor de ATM e 

xerostomia. No que tange às condições dentais e periodontais, seu índice CPO-D foi 

de 28 (C=4, P=24 e O=0) e foi detectado cálculo à sondagem periodontal. Fazia uso 

de prótese parcial removível superior. Sorologicamente, seu hemograma 

apresentou-se dentro dos valores de referência e os exames para a detecção de 

autoanticorpos foram reativos para FAN-HEp2 (1/80 – Padrão nuclear pontilhado 

fino - NPF), ANA Screen, anti- DNAfd, anti-Ro e anti-La. Ao exame clínico de 

mucosa bucal, foi diagnosticada lesão localizada em mucosa jugal direita, com 

aspecto vermelho e com halo branco de limites indefinidos (FIG. 2B). A hipótese 

diagnóstica foi de lesão bucal relacionada ao LES. Ao exame histopatológico, foi 

revelada paraceratose variável, acantose moderada (FIG. 2C), congestão (FIG. 2D), 

infiltrado inflamatório, predominantemente mononuclear (FIG. 2E) sendo a conclusão 

diagnóstica de mucosite inespecífica, podendo estar relacionada à manifestação 

bucal do LES. O exame citopatológico da lesão exibiu células de padrão escamoso 

com alterações inflamatórias, linfócitos, hemácias e células e fibras estromais, 

compatíveis com mucosite erosiva inespecífica (FIG. 2F e 2G) e hifas de Cândida 

sp. (FIG. 2H). Os esfregaços das bordas laterais de língua mostraram-se dentro dos 

limites da normalidade. 
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Caso 2 - Paciente do gênero feminino, 56 anos, parda, classe sócio-

econômica C, negou hábitos viciosos. Fazia uso de Prednisona 10 mg/dia e 

Cloroquina 40 mg/dia. Manifestou os sintomas iniciais do LES aos 31 anos, tendo 

sido estabelecido o diagnóstico da doença no mesmo ano. Segundo dados médicos, 

apresentava fadiga, rash cutâneo, hipertensão arterial, hérnia de disco e depressão. 

Relatou xerostomia. Seu CPO-D foi de 21 (C=0, P=17, O=4) e apresentou bolsas de 

4-5mm à sondagem. Fazia uso de próteses totais superior e inferior. Seu 

hemograma apresentou-se de acordo com os valores de referência e os exames 

para detecção de autoanticorpos revelaram reatividade para FAN-HEp2 (1/640 - 

NPF) e anti-DNAfd. Ao exame clínico de mucosa bucal, foi diagnosticada lesão 

branca com halo eritematoso de limites indefinidos em mucosa jugal direita, próxima 

ao fundo de vestíbulo (FIG. 3A e 3B ). O diagnóstico clínico foi de lesão relacionada 

ao LES. A análise histopatológica revelou acantose (FIG. 3C), lâmina própria com 

congestão e edema (FIG. 3D), exocitose de mononucleares focal (FIG. 3E), 

espessamento endotelial (FIG. 3F) e da lâmina basal (FIG. 3G) e a conclusão 

microscópica foi de hiperplasia epitelial associada a edema de lâmina própria 

acentuado, sendo as alterações inespecíficas, podendo corresponder às 

manifestações discretas do LES. A análise citopatológica da lesão revelou placas de 

células escamosas ceratinizadas (FIG. 3H), com hifas de Cândida sp. (FIG. 3I). Os 

esfregaços das bordas laterais de língua exibiram inflamação moderada.
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CASO 3 – Paciente do gênero masculino, 54 anos, branco, classe sócio-

econômica D, negou hábitos viciosos. Fazia uso de Prednisona 5 mg/dia, Captopril 

500 mg/dia e Hidroxicloroquina 400 mg, em dias alternados. Manifestou os sintomas 

iniciais do LES aos 42 anos, tendo obtido a confirmação do diagnóstico no mesmo 

ano. De acordo com dados médicos, apresentava fadiga, artrite, lesões discóides em 

pele de face, tronco e pernas, além de hipertensão arterial. Relatou xerostomia e dor 

de ATM. Seu CPO-D foi de 27 (C=0, P=23, O=4) e apresentou cálculo dental à 

sondagem, Fazia uso de prótese parcial removível superior. Seu hemograma 

apresentou-se de acordo com os valores de referência e os exames para detecção 

de autoanticorpos foram reativos para FAN-HEp2 (NPF) e anti-DNAfd. Ao exame 

clínico de mucosa bucal, foi diagnosticada área de atrofia papilar lingual circundada 

por áreas brancas (FIG. 4A e 4B ). A hipótese diagnóstica foi de eritema migratório 

benigno. O exame histopatológico revelou hiperplasia epitelial com 

hiperparaceratose, cristas epiteliais alongadas (FIG. 4C) e áreas superficiais e focais 

de microabscessos (FIG. 4D), podendo ser compatível com eritema migratório 

benigno. A análise citopatológica da lesão revelou inflamação leve e a das bordas 

laterais de língua estava dentro dos limites da normalidade. 

H I 
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CASO 4 - Paciente do gênero masculino, 59 anos, branco, classe sócio-

econômica D, tabagista e etilista há cerca de 40 anos. Fazia uso de Prednisona 40 

mg/dia, Hidroxicloroquina 400 mg/dia, Metrotrexato 25 mg/dia e Azatioprina 50 

mg/dia. Manifestou os sintomas iniciais do LES aos 56 anos, obtendo a confirmação 

do diagnóstico aos 57 anos. De acordo com dados médicos, apresentava artrite e 

fotossensibilidade. Relatou xerostomia. Seu CPO-D foi de 32 (C=0, P=32, O=0) e 

fazia uso de próteses totais. Assim, este paciente foi excluído da classificação pelo 

IPC. Já os exames para a detecção de auto-anticorpos revelaram reatividade para 

FAN-HEp2 (1/640 - NPF), ANA Screen, anti-DNAfd, anti-Ro e anti-La. Clinicamente, 

foi diagnosticado um nódulo amarelado, plano e séssil em dorso de língua (FIG. 5A 

e 5B). O diagnóstico clínico foi de lipoma.  Ao exame histopatológico, evidenciou-se 

tumor bem circunscrito composto por células gordurosas maduras, caracterizando 

um lipoma (FIG. 5C, 5D, 5E e 5F ). O exame citopatológico das bordas laterais de 

língua revelou candidíase (FIG. 5G) e leucoplasia pilosa oral (FIG. 5H, 5I, 5J). 
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CASO 5 – Paciente do gênero feminino, 67 anos, branca, classe sócio-

econômica C, ex-tabagista, relatou que foi tabagista durante 20 anos e cessou o 

hábito há cerca de 15 anos. Em uso de Prednisona 5 mg/dia, Cloroquina 25 mg/dia, 

Azatioprina 50 mg/dia e AAS 100 mg. Manifestou os sintomas iniciais do LES aos 52 

anos, tendo sido o diagnóstico confirmado aos 56 anos. De acordo com os dados 

médicos, apresentava artrite e fotossensibilidade, além de ter relatado xerostomia. 

Seu CPO-D correspondeu a 32 (C=0, P=32, O=0) e fazia uso de próteses totais. 

Desta maneira, foi excluída da classificação através do IPC. Seus exames 

sorológicos para detecção de autoanticorpos foram reativos para FAN-HEp2 (1/320 - 

NPF), anti-DNAfd, ANA Screen, anti-Ro e anti-La. Ao exame clínico de mucosa 

bucal, diagnosticou-se atrofia papilar de dorso lingual contornada por halo branco 

(FIG. 6A). A hipótese diagnóstica foi de eritema migratório benigno. O exame 

histopatológico revelou alongamento das cristas epiteliais (FIG. 6B), microabscessos 

(FIG. 6C) e infiltrado inflamatório (FIG. 6D), caracterizando uma mucosite 

psoriasiforme, compatível com eritema migratório benigno. A análise citopatológica 

da lesão evidenciou mucosite de padrão agudo, podendo ser compatível com 

eritema migratório benigno (FIG. 6E) e a das bordas laterais de língua mostraram-se 

dentro dos limites da normalidade. 
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CASO 6- Paciente do gênero feminino, 31 anos, parda, da classe sócio-

econômica D, tabagista há 15 anos. Não fazia uso de nenhuma medicação e 

manifestou os sintomas iniciais do LES aos 28 anos, tendo obtido a confirmação do 

diagnóstico no mesmo ano. De acordo com informações  médicas, apresentava rash 

malar e fotossensibilidade. Seu hemograma revelou contagem de hemácias (red 

blood cell – RBC= 4,05 106/mm3) abaixo dos valores de referência (4,20/5,40 

106/mm3) e os exames para a detecção de autoanticorpos foram reagentes para 

FAN-HEp2, anti-DNAfd, Anti-Ro e anti-La. Ao exame clínico extra-bucal, 

diagnosticou-se lesão malar bilateral (FIG. 7A). Seu CPO-D correspondeu a 19 

(C=0; P=12; O=7) e a sondagem periodontal revelou bolsas de 4-5 mm. O exame 

clínico de mucosa bucal revelou lesão eritematosa com halo branco e perda de 

tecido de forma linear em região de mucosa jugal direita, próxima aos molares 

superiores (FIG. 7B).  O diagnóstico clínico foi de lesão bucal por LES. A análise 

histopatológica revelou erosão associada à vasculite e inflamação crônica (FIG. 7C, 

7D e 7E), compatível com a indicação clínica de LES. O diagnóstico de candidíase 

foi estabelecidos através da citopatologia do local da lesão (FIG. 7F). Já o exame 

citopatológico das bordas laterais de língua revelou leucoplasia pilosa oral (FIG. 7G 

e 7H). 
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CASO 7 – Paciente do gênero feminino, 45 anos, branca, pertencente à 

classe sócio-econômica D, negou hábitos viciosos. Fazia uso de Prednisona 5 

mg/dia. Manifestou os primeiros sintomas do LES aos 37 anos, mesma idade em 

que houve o estabelecimento do diagnóstico. De acordo com dados médicos, 

apresentava fadiga, artrite e fotossensibilidade e não relatou sintomas intra e/ou 

extra-bucais. Seu CPO-D correspondeu a 9 (C=0; P=6; O=3) e apresentou cálculo. 

Seu hemograma demonstrou alterações, já que o volume corpuscular médio 

(VCM=76 fl) e a hemoglobina corpuscular média (HCM= 24,1 pg) apresentaram-se 

abaixo dos valores de referência (84/99 fl e 26/32 pg, respectivamente). Já o valor 

para RDW (red cell distribution width) foi elevado (19,4%), visto que os valores 

referenciais variam de 11,0 a 17,0%. Os exames para a detecção de autoanticorpos 

foram reagentes para FAN-HEp2 e anti-DNAfd. Diagnosticou-se lesão eritematosa 

ulcerada e placa branca na no lábio inferior, além de lesão eritematosa fissurada na 

comissura labial inferior (queilite angular) (FIG. 8A) e de placas brancas delgadas, 

não removíveis à raspagem, na região posterior das bordas laterais da língua (FIG. 

8B e 8C). As hipóteses diagnósticas corresponderam a carcinoma de células 

escamosas e a queilite lúpica, nas lesões do lábio inferior e a LPO, nas lesões de 

língua. As biópsias foram realizadas nas regiões lateral e medial do lábio inferior. 

Microscopicamente, puderam ser evidenciadas áreas de atrofia e hiperplasia epitelial 

(FIG. 8D), paraceratose, acantose (FIG. 8E), vasculite e infiltrado inflamatório 

profundo (FIG. 8F), além de displasia epitelial moderada (FIG. 8G). A conclusão 

diagnóstica correspondeu a queilite por LES, associada à displasia epitelial 

moderada, nos dois locais onde foram realizadas as biópsias. A citopatologia das 

bordas laterais de língua revelou candidíase e LPO (FIG. 8H).  
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CASO 8 – Paciente do gênero feminino, 27 anos, branca, classe sócio-

econômica D, negou hábitos viciosos, em uso de Prednisona 20 mg/dia. Manifestou 

os sintomas iniciais do LES aos 27 anos, mesma idade em que houve a confirmação 

diagnóstica. De acordo com informações médicas, apresentava fadiga, artrite e 

fotossensibilidade, além de ter relatado xerostomia e dor de ATM.  Seu CPOD-D foi 

de 8 (C=1; P=4; O=3) e, à sondagem periodontal foi detectado cálculo dental. Seus 

exames para a detecção de autoanticorpos foram reagentes para FAN-HEp2 e anti-

DNAfd. Clinicamente, observaram-se lesões crostosa e eritematosa em lábios, na 

linha de Klein (FIG. 9A), além de atrofia papilar localizada em região central e dorso 

de língua, que se encontrava eritematosa e saburrosa, apresentando descamação 

em região anterior (FIG. 9B). A hipótese diagnóstica para as lesões de lábios foi de 

eritema multiforme.  No entanto, não houve a realização da biópsia, devido à 

ausência da paciente na data agendada. A citopatologia das bordas laterais de 

língua foi indicativa de inflamação acentuada e candidíase (FIG. 9C), a do lábio 

inferior, exibiu inflamação leve e a do dorso de língua, inflamação moderada.  
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CASO 9 – Paciente do gênero feminino, 29 anos, branca, pertencente à 

classe sócio-econômica D, negou hábitos viciosos. Fazia uso de Prednisona 20 

mg/dia. Manifestou os sintomas iniciais do LES aos 24 anos, obtendo o diagnóstico 

aos 25. Segundo dados médicos, apresentava dores articulares e fotossensibilidade. 

Relatou xerostomia. Seu CPO-D correspondeu a 12 (C=2; P=8; O=2) e foi detectado 

sangramento à sondagem periodontal. Os exames para a investigação de 

autoanticorpos foram reagentes tanto para FAN-HEp2 quanto para Anti-DNAfd. Ao 

exame clínico intra-bucal, diagnosticou-se edema em lábios superior e inferior com 

áreas de crosta e eritema (FIG. 10A), além de língua saburrosa, que também 

apresentou áreas de eritema (FIG. 10B).  O diagnóstico clínico das lesões labiais foi 

de eritema multiforme. Porém, devido ao não comparecimento da paciente na data 

estipulada, a biópsia não pôde ser realizada. No exame citopatológico do dorso de 

língua, evidenciou-se candidíase (FIG. 10C e 10D). 
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CASO 10 – Paciente do gênero feminino, 51 anos, negra, pertencente à 

classe sócio-econômica D, tabagista e etilista há cerca de 35 anos. Fazia uso de 

Cloroquina 250 mg/dia e Metotrexato 25 mg/semana. Manifestou os sintomas iniciais 

do LES aos 30 anos, tendo obtido a confirmação do diagnóstico aos 35. De acordo 

com informações médicas, apresentava artrite e lesões discóides cutâneas e 

queixou-se de xerostomia.  Seu CPO-D foi de 24 (C=0; P=14; O=10) e à sondagem 

periodontal, foi detectado cálculo. A análise para a investigação de autoanticorpos 

revelou reatividade para FAN-HEp2 e anti-DNAfd. Ao exame clínico de mucosa 

bucal, diagnosticou-se lesão eritematosa e atrófica, com contornos pigmentados em 

mucosa jugal do lado direito (FIG. 11). As hipóteses diagnósticas correspoderam a 

lesão bucal por LES ou por trauma. Todavia, a biópsia não pôde ser realizada, já 

que a paciente não compareceu na data agendada. Os exames citopatológicos 

estavam dentro dos limites da normalidade.  
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LEGENDAS  

FIGURA 2 - Aspectos clínico, histopatológico e citopatológico (caso 1). A. Aspecto 
clínico extra-oral : Áreas de hiperpigmentação em região labial superior próxima ao 
sulco nasogeniano e lesões contornadas com pigmentações mais acentuadas em 
região malar bilateral. B. Aspecto clínico intra-oral : Lesão eritematosa com halo 
branco, de limites indefinidos, localizada em mucosa jugal do lado direito. C. 
Histopatologia : Paraceratose (seta amarela), acantose (seta preta) e alongamento 
das cristas epiteliais (HE, 100X).  D. Congestão (HE, 200X). E. Infiltrado inflamatório 
mononuclear (HE, 400X). F. Citopatologia: Esfregaço da lesão, exibindo células de 
padrão escamoso com alterações inflamatórias, linfócitos, hemácias e células e 
fibras estromais, compatíveis com mucosite erosiva inespecífica (Papanicolaou, 
200X). G. Mucosite erosiva (Papanicolau, 400X). H. Esfregaço da lesão, exibindo 
hifas de Cândida sp. (PAS, 400X). 

FIGURA 3 - Aspectos clínico, histopatológico e citopatológico (caso 2). A. Aspecto 
clínico: Lesão branca com halo eritematoso e limites indefinidos localizada em 
mucosa jugal do lado direito próxima ao fundo de vestíbulo. B. Visão aproximada da 
lesão. C. Histopatologia : Acantose (HE, 100X). D. Lâmina própria com congestão e 
edema (HE, 200X). E. Exocitose mononuclear (HE, 400X). F. Espessamento 
endotelial (PAS, 200X). G. Espessamento da lâmina basal (PAS, 100X). H. 
Citopatologia : Esfregaço da lesão, exibindo placas de células escamosas 
ceratinizadas, com hifas de Cândida sp. (Papanicolaou, 1000X). I. Hifa de Cândida 
sp. (PAS, 400x). 

FIGURA 4 - Aspectos clínico e histopatológico (caso 3). A. Aspecto clínico: Área de 
atrofia papilar lingual circundada por áreas brancas. B. Visão aproximada da lesão. 
C. Histopatologia : Hiperparaceratose (seta amarela), alongamento das cristas 
epiteliais (seta branca), (HE, 100X). D. Área de microabscessos (HE, 400X). 

FIGURA 5 - Aspectos clínico, histopatológico e citopatológico (caso 4).  A. Aspecto 
clínico : Nódulo amarelado, plano e séssil em dorso de língua.  B. Visão aproximada 
da lesão. C; D; E; F. Histopatologia : Tumor bem circunscrito composto por células 
gordurosas maduras (HE, 15X; HE 25X; HE 50X; HE, 100X). G. Citopatologia : 
Esfregaço da borda lateral da língua, exibindo placas de células ceratinizadas, com 
hifas de cândida sp. (PAS, 400X). H. Esfregaço da borda lateral da língua, exibindo 
placas de células com núcleo em colar (Papanicolaou, 400X). I. Esfregaço da borda 
lateral da língua, exibindo célula com núcleo em colar (Papanicolaou, 1000X). J. 
Ceratinócito com inclusão nuclear tipo Cowdry A (Papanicolau, 1000X). 

FIGURA 6 - Aspectos clínico, histopatológico e citopatológico (caso 5). A. Aspecto 
clínico : Atrofia papilar de dorso lingual contornada por halo branco. B. 
Histopatologia : Cristas epiteliais alongadas (seta amarela) e infiltrado inflamatório 
(seta branca) (HE, 100X).  C. Área de microabscessos (HE, 200X).  D. Infiltrado 
inflamatório (HE, 200X). E. Citopatologia : Esfregaço da lesão, exibindo mucosite de 
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padrão agudo, podendo ser compatível com glossite migratória benigna 
(Papanicolaou, 400X). 

FIGURA 7 - Aspectos clínico, histopatológico e citopatológico (caso 6). A. Aspecto  
clínico extra-oral . Lesão discóide em região malar direita de fundo claro contornado 
por halo pigmentado. Do lado esquerdo, mudança de coloração sem relevo, com 
limites precisos. B. Aspecto clínico intra-oral : Lesão eritematosa com halo branco 
e perda de tecido de forma linear em região de mucosa jugal direita, próxima aos 
molares superiores. C. Histopatologia : Mucosa exibindo área com epitélio 
substituído por fibrina (seta preta). Infiltrado inflamatório profundo e difuso (seta 
amarela) (HE, 100X). D. Vasculite (HE, 200X). E. Vasculite e infiltrado mononuclear 
(HE, 400X).  F. Citopatologia : Esfregaço da lesão, exibindo placas de células 
escamosas com hifas de Cândida sp.(PAS, 400X). G. Esfregaço da borda lateral de 
língua, exibindo placas de células com núcleo em colar (Papanicolaou, 1000X). H. 
Ceratinócito com inclusão nuclear tipo Cowdry A (Papanicolaou, 1000X).   

FIGURA 8 - Aspectos clínico, histopatológicos e citopatológicos (caso 7). A. 
Aspecto clínico : Lesão eritematosa ulcerada na região paramediana direita e placa 
branca na região central do lábio inferior, além de lesão eritematosa fissurada na 
comissura labial inferior (queilite angular). B e C. Placas brancas delgadas, não 
removíveis à raspagem, na região posterior das bordas laterais da língua. D. 
Histopatologia : Áreas de atrofia (seta amarela) e hiperplasia epitelial (seta preta), 
paraceratose (seta verde), e infiltrado inflamatório profundo (seta branca) (HE, 
100X). E. Paraceratose (seta preta) e cristas epiteliais alongadas (seta amarela) 
(HE, 200X). F. Vasculite (seta preta) e infiltrado inflamatório profundo (HE, 200X). G. 
Pleomorfismo, hipercromatismo nuclear e aumento da relação núcleo-citoplasma 
(displasia epitelial moderada). H. Citopatologia : Esfregaço da borda lateral de 
língua, exibindo placas de células ceratinizadas, com hifas de cândida sp (seta 
preta), célula com núcleo em colar (seta amarela) e ceratinócito com inclusão 
nuclear tipo Cowdry A  (seta vermelha) (Papanicolaou, 400X).   

FIGURA 9 - Aspectos clínico e citopatológico (caso 8). A. Aspecto clínico : Lesão 
crostosa e eritematosa em lábios, na linha de Klein. B. Atrofia papilar localizada em 
região central e dorso de língua, que se encontrava eritematosa e saburrosa, 
apresentando descamação em região anterior. C. Citopatologia : Esfregaço da 
borda lateral de língua, com hifas de cândida sp. (PAS, 400X). 

FIGURA 10 - Aspecto clínico e citopatológico (caso 9). A. Aspecto clínico : Edema 
em lábios superior e inferior com áreas de crosta e eritema.  B. Língua saburrosa 
com áreas de eritema. C e D. Citopatologia : Esfregaços do dorso de língua, 
exibindo hifas de cândida sp. (PAS, 400X). 

FIGURA 11 - Aspecto clínico (caso 10). Lesão eritematosa e atrófica, com contornos 
pigmentados. Presença de bordas cortantes do elemento 46, que podem estar 
relacionadas à  lesão.
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6   DISCUSSÃO 
 

A escassez de estudos na literatura nacional e internacional referentes 

aos achados bucais em pacientes com LES nos motivou a realizar esta pesquisa. 

Ainda, muito pouco é relatado sobre o quanto a imunossupressão causada pelos 

medicamentos utilizados e pela própria doença em si pode influenciar o surgimento 

de lesões de mucosa bucal, de cáries e de doença periodontal. 

 

No presente estudo, 94,1% dos pacientes pertenciam ao gênero feminino, 

enquanto 5,9% ao masculino, apresentando idade média de 41,4 anos, maior do que 

as faixas etárias relatadas em outros estudos, localizadas entre as terceiras e 

quartas décadas de vida. Além disso, embora os pacientes tenham sido 

selecionados aleatoriamente, a proporção encontrada de homens para mulheres foi 

de 1:14,5, enquanto que a referenciada pela literatura corresponde a 1:9 (VILAR & 

SATO, 2002; COOPER & STROEHLA, 2003; LAU et al., 2006; LOCKSHIN, 2006). 

Esta maior proporção de mulheres encontrada em nossa amostra em comparação à 

relatada por estes estudos pode dever-se ao fato destas serem mais 

conscienciosas, de uma forma geral, em relação à sua própria saúde, em 
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comparação aos homens, o que as leva a solicitarem auxílio médico com mais 

freqüência.  

 

Esta predominância é menos pronunciada, porém ainda evidente, em 

pacientes pediátricos, em que a relação é de duas crianças do gênero feminino para 

uma do masculino (VILAR & SATO, 2002; NALEWAY et al. 2005). No entanto, não 

houve caso de crianças com a doença na nossa amostra, já que indivíduos menores 

de 18 anos foram excluídos. 

 

Algumas teorias têm sido formuladas a fim de elucidar a relação entre 

gênero e LES, dentre elas o envolvimento de fatores genéticos, ambientais e 

hormonais (SIMARD & COSTENBADER, 2007). De fato, a menarca e a menopausa 

precoces, além do uso de estrogênio exógeno, através de contraceptivos orais e 

hormônios pós-menopausa, estão relacionados à susceptibilidade ao 

desenvolvimento do LES. Além disso, o estrogênio desempenha função importante 

na maturação, seleção e ativação das células B e na quebra da tolerância 

imunológica observada no LES, podendo este fato explicar, pelo menos, em parte, a 

prevalência de LES em mulheres (COSTENBADER et al., 2007). 

 

Existe apenas um estudo epidemiológico nacional a respeito do LES, 

realizado em Natal (RN), envolvendo 43 pacientes (VILAR & SATO, 2002). Neste 

estudo, 38 (88,4%) pertenciam ao gênero feminino e cinco (11,6%) ao masculino. 

Trinta e três (76,8%) pacientes eram brancos, seis (13,9%) eram negros e quatro 
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(9,3%) classificados como pardos. No nosso estudo, estes valores corresponderam 

a 67 (43,2%), 32 (20,7%) e 56 (36,1%), respectivamente. Apesar de em ambos os 

estudos haver prevalência da raça branca, o LES afeta de três a quatro vezes mais 

mulheres negras latinas ou negras norte-americanas, o que sugere uma 

predisposição genética do LES nestas raças (DONINGER et al., 2005; LAU et al., 

2006; PETRI, 2006; SIMARD & COSTENBADER, 2007). 

 

De acordo com a classificação econômica realizada, a maioria dos 

pacientes pertencia às classes C (52,9%) e D (26,4%). Este resultado sugere que, 

associado sinergicamente aos fatores étnicos, a pobreza representa uma variável 

importante no desenvolvimento do LES. De fato, indivíduos que desenvolvem a 

doença em sua forma mais grave pertencem às classes econômicas menos 

favorecidas (PETRI, 2006; FERNÁNDEZ et al., 2007). Quando comparado ao Grupo 

I, os pacientes do Grupo II constituíram-se como os mais economicamente 

desfavorecidos, já que 64,3% pertenciam à classe D. De modo interessante, foi 

neste Grupo que se encontrou um maior percentual de lesões bucais: 7/42 pacientes 

comparado a 3/113 pacientes (Grupo II). 

 

Alguns estudos sugeriram que o tabagismo poderia representar um fator 

de risco para o desenvolvimento do LES (GHAUSSY et al. 2001; FORMICA et al. 

2003; WASHIO et al., 2006). Também, NAGATA et al. (1995) e HARDY et al. (1998) 

demonstraram que o risco de LES existe apenas em fumantes crônicos. Já 

GHAUSSY et al. (2001) relataram um significante risco para o LES em fumantes 

crônicos, bem como em fumantes ocasionais.  Foi relatado que o consumo de 
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bebidas alcoólicas poderia prevenir o desenvolvimento da doença (HARDY et al., 

1998; GHAUSSY et al., 2001), porém, este benefício não foi comprovado em outros 

estudos (NAGAI et al., 1993; FORMICA et al., 2003). Não se constituiu como 

objetivo do nosso estudo relacionar estes hábitos com o LES, mas verificar o perfil 

dos pacientes com LES que apresentam alterações bucais. Assim, dos 10 pacientes 

com lesões bucais, cinco (50%) relataram algum hábito vicioso no presente ou no 

passado. No entanto, não foi possível estabelecer uma relação entre 

tabagismo/etilismo e o surgimento de lesões bucais nestes pacientes, devido ao 

pequeno número de indivíduos que apresentaram lesão bucal.  

 

A idade média do surgimento dos sintomas correspondeu a 29,2 anos e 

do diagnóstico a 30,5 anos, o que está próximo da idade média encontrada por 

VILAR & SATO (2002), que foi de 31,4 anos. Todavia, NALEWAY et al. (2005), em 

um estudo de prevalência, relataram idade média de 51,7 anos para o 

estabelecimento do diagnóstico e um intervalo médio de 2,7 anos entre a 

manifestação dos sintomas iniciais e a confirmação diagnóstica, numa população 

rural norte-americana. 

 

Artrite (81%), fotossensibilidade (70%) e rash malar (63%) consistiram nas 

características clínicas prevalentes encontradas por VILAR & SATO (2002). Já no 

estudo elaborado por AL-RAYES et al. (2007) com pacientes sauditas, nefrite 

(53,7%), febre (53,2%) e desordens neurofisiológicas (36,1%) prevaleceram. Nossos 

resultados estão mais próximos aos dos achados de VILAR & SATO (2002), uma 

vez que artrite (51,6%) e fotossensibilidade (49.6%) foram as características clínicas 
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predominantes, porém seguida por doença renal (36,8%). Já em um estudo nacional 

mais recente, observou-se um predomínio de fotossensibilidade (83,1%), alopécia 

(64%) e eritema malar (54,3%) (MACHADO et al., 2008).  

 

Em relação aos exames sorológicos, os valores médios dos hemogramas 

dos pacientes do Grupo II apresentaram-se dentro dos limites dos valores de 

referência, com exceção da HCM, cuja média ultrapassou, ainda que minimamente, 

estes valores.  FERREIRA et al. (2008) afirmaram que é comum a manifestação de 

anemia moderada em pacientes com LES, como também ocorrido no caso clínico 

relatado por KAAROUD et al. (2008), em que uma paciente, com LES e síndrome 

antifosfolipídio secundária, apresentou contagem de hemoglobina de 4,6 g/dl. 

Apesar destes dados não serem representante da amostra total, os poucos 

resultados de hemograma nos mostraram que 41,6% e 33,3% dos pacientes 

apresentaram contagem de eritrócitos e de hemoglobina, respectivamente, abaixo 

dos valores de referência.  

 

Na pesquisa sorológica de autoanticorpos através do teste de triagem 

FAN-hep2 observamos que 100% foram reativos. Há vários estudos que relatam 

reatividade entre 95% e 100% para autoanticorpos observados no FAN-Hep2 em 

pacientes lúpicos (HOFFMAN et al., 2004; CAVAZZANA et al., 2005;  KURIEN & 

SCOFIELD, 2006; BURLING et al., 2007), o que corrobora com nossos resultados. 

Este teste é o primeiro laboratorialmente a ser utilizado, possuindo elevada 

sensibilidade e foi incluso como um dos critérios da ACR para o diagnóstico de LES. 

Em relação à detecção de autoanticorpos anti-DNAfd, houve reatividade em 41,9% 
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dos pacientes, em nosso estudo. Entretanto, RABBANI et al. (2004) encontraram 

reatividade de 74,0% em indivíduos paquistaneses e BURLING et al. (2007), de 

68,0%, em pacientes neo-zelandeses. Na literatura, a presença de anti-DNAfd 

sugere atividade do lúpus, em especial, atividade renal.  

 

Os sintomas extra e intra-bucais são comuns em pacientes com LES. A 

imunossupressão causada pelos medicamentos utilizados e pela própria doença 

pode resultar em xerostomia, em síndrome seca e em dor de Articulação Têmporo-

Mandibular (ATM) (ALBILIA et al., 2007). Em nosso estudo, 37,4% dos pacientes 

apresentaram xerostomia, 7,8% síndrome seca, caracterizada pelo ressecamento de 

mucosas oculares e bucais e 25,1% dor de ATM. No entanto, numa amostra de 20 

pacientes com LES, JENSEN et al. (1999) encontraram prevalência de 85% de 

xerostomia e de 60% de síndrome seca. Não há relatos na literatura a respeito de 

prevalência de dor de ATM nos pacientes com LES. Estes sintomas também podem 

estar relacionados à síndrome de Sjögren secundária, doença manifestada por 7,5% 

a 30% dos pacientes com LES (BRENNAN et al., 2005). Além da xerostomia, outras 

manifestações associadas à síndrome de Sjögren secundária incluem aumento da 

incidência de cáries e de infecções fúngicas, erosões dentárias, fissura ou atrofia da 

língua e aumento da viscosidade salivar (DE ROSSI, 1998; ALBILIA et al., 2007). 

 

De acordo com o último levantamento das condições bucais da população 

brasileira realizado pelo Ministério da Saúde (2004), com 2340 indivíduos habitantes 

da região sudeste, na faixa etária dos 35-44 anos, similar à prevalente de paciente 

com LES, 23,0% dos indivíduos da população geral examinados apresentaram 
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gengiva sadia, 9,8% sangramento, 42,8% cálculo, 10,1% bolsas periodontais com 

profundidade de 4-5 mm, 2,4% bolsas iguais ou maiores a 6 mm e 12,0% foram 

excluídos devido a ausências dentárias totais, baseando-se no mesmo índice 

periodontal (IPC) por nós utilizado. Os pacientes do nosso estudo apresentaram 

maiores valores percentuais em relação ao sangramento (18,8%), a bolsas de 4-

5mm (18,0 %) e maiores ou iguais a 6mm (5,9%) e aos excluidos (8,3%),. Assim, 

apesar de tratar-se de um estudo descritivo, em que não se utilizou Grupo controle, 

estes resultados sugerem que a população com LES apresenta maiores 

necessidades de tratamento periodontal do que a população em geral, de acordo 

com o IPC, principalmente devido às maiores prevalências de bolsas periodontais 

diagnosticadas. 

 

Embora a DP e LES apresentem etiologias distintas, mecanismos 

destrutivos semelhantes, ocasionados por desregulações do sistema inato, poderiam 

explicar a possível associação entre estas duas condições crônicas, até então 

desconhecida (NOVO et al., 1996). Estudos mais recentes sugerem um possível 

envolvimento do polimorfismo gênico de citocinas como IL-10, TNF e do receptor FC 

da imunoglobulina G tanto na DP quanto no LES (KOBAYASHI et al., 2003; 2007). 

No entanto, apesar de estudos terem relatado maior prevalência de DP em 

pacientes com LES em comparação a indivíduos saudáveis, a DP no grupo de 

doentes foi considerada menos grave (MUTLU et al., 1993; KOBAYASHI et al., 

2003). Porém, em pacientes com LES que apresentaram anticorpos anti-

fosfolipídios, as profundidades das bolsas periodontais foram comprovadamente 

maiores quando comparadas ao grupo controle (SHENKEIN et al., 2003). Já NOVO 

et al. (1999) encontraram mais casos de periodontite em pacientes com LES. Assim, 
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é de suma importância a realização de exames periodontais periódicos nos 

pacientes com LES, a fim de que sejam realizados os procedimentos clínico-

cirúrgicos necessários, capazes de evitar maiores reabsorções ósseas, o que 

culminaria em perdas dentárias. 

 

O uso contínuo de corticoesteróides pode favorecer a osteoporose, que é 

considerada um fator de risco para a periodontite (SEYMOUR, 2006). De fato, 

MEYER et al. (2000) encontraram maior perda óssea nos pacientes com LES do que 

no Grupo controle e enfatizaram que a extensão da DP é dependente da severidade 

e da duração do LES. Ainda, FERNANDES et al. (2007) relataram maior freqüência 

de gengivite naqueles pacientes com LESJ com maior duração de doença e dose 

cumulativa de prednisona. Em contrapartida, MUTLU et al. (1993) afirmaram que o 

uso contínuo de corticoesteróides e anti-inflamatórios não esteroidais poderia estar 

relacionado às menores profundidades de bolsas. Portanto, os possíveis efeitos da 

medicação no periodonto de pacientes com LES ainda não foram esclarecidos. 

 

Considerando-se a DP uma doença de caráter inflamatório que sofre 

influência de fatores infecciosos, assim como o LES, é plausível sugerir que o LES 

influenciaria na sua progressão. Entretanto, são necessários mais estudos a fim de 

elucidar esta questão que ainda permanece obscura. 

 

Visando pesquisar se há uma possível associação entre LES e as 

condições dentárias apresentadas pelos doentes, utilizamos o índice CPO-D. De 
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acordo com o levantamento elaborado pelo Ministério da Saúde em 2004, 

anteriormente citado, na faixa etária dos 35-44 anos, o CPO-D médio da população 

brasileira correspondeu a 20,3, sendo constituído por 1,9 dentes cariados, 0,4 

obturados/cariados, 6,4 obturados e 11,6 perdidos. A fim de facilitar a distribuição 

dos dados, consideramos os dentes obturados/cariados como cariados. O CPO-D 

médio da nossa amostra total foi de 18,5 (1,2 dentes cariados, 13,2 perdidos e 4,1 

obturados), mais baixo, portanto, do que o relatado no referido levantamento. O 

Grupo I superou significativamente (p<0,05) o Grupo II quanto ao número de dentes 

cariados. Já quanto ao número total de dentes perdidos isoladamente, e cariados, 

perdidos e obturados (CPO-D), o Grupo II superou significativamente (p<0,05) o 

Grupo I, o que reflete piores condições sócio-econômicas e culturais do referido 

Grupo, em comparação ao Grupo I. Este fato é suportado pelos resultados obtidos 

através da avaliação do nível econômico dos pacientes.  

 

Não foi observada diferença no índice CPO-D entre pacientes com LESJ 

e o Grupo controle analisados por FERNANDES et al. (2007), bem como por 

MEYER et al. (2000), que realizaram avaliação do índice em adultos com LES. 

Todavia, foram relatados índices CPO-D mais elevados nos pacientes com LES que 

desenvolveram pneumonia (PASCUAL-RAMOS et al., 2006). Não foi possível 

afirmar se o LES poderia ter influenciado o índice CPO-D nestes pacientes. A 

escassa literatura disponível referente ao tema sugere que, possivelmente, não haja 

interferência. Os nossos dados sugerem que, pelo menos, o esquema terapêutico 

com drogas imunossupressores ministrada não influencia a condição dentária destes 

pacientes. Já o fato de encontrarmos no Grupo II as piores condições sócio-

econômicas e o maior SLICC médio (2,3) associado aos maiores índices de CPO-D, 
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não exclui a possibilidade de a doença influenciar na precária condição dentária dos 

pacientes.  

 

A prevalência de pacientes com LES que apresentaram lesões em 

mucosa bucal (6,5%; 10/155) foi semelhante à relatada por VILAR & SATO (2002) 

[7,0%], por LOURENÇO et al. (2006) [6,9%] e por LÓPEZ-LABADY et al. (2007), 

[6,6%]. No entanto, ao analisarmos os pacientes do Grupo II isoladamente, a 

prevalência de 16,7% é superior a estes estudos. É importante ressaltar que esta 

prevalência refere-se a todas as lesões biopsiadas neste Grupo, relacionadas ou 

não ao LES. Se levarmos em consideração apenas a prevalência de lesões 

relacionadas ao LES, a prevalência encontrada no nosso estudo seria de 2,0% 

(3/155). 

 

Já AL-RAYES et al. (2007) encontraram prevalência de 19,0% para 

lesões de mucosa bucal, e em outro estudo nacional (MACHADO et al., 2008), este 

valor foi de 51,3%. Todavia, nos estudos citados não houve elucidação a respeito da 

metodologia utilizada para a realização dos exames clínicos intra-bucais, assim 

como não houve discriminação da nomenclatura das lesões diagnosticadas e nem 

realização de exames histopatológicos e citopatológicos. Após revisão de literatura, 

BRENNAN et al. (2005) relataram prevalência estimada entre 2% e 80% de lesões 

bucais em pacientes com LES, com média entre 20% e 30%. Mais recente, esta 

prevalência correspondeu a 21,7% (LOURENÇO et al., 2007), sendo relatado que as 

manifestações bucais são mais comuns no LED (73,9%) do que no LES (26,1%).  
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Nos pacientes do Grupo I foram identificadas três lesões (2,6%, 3/113) 

em mucosa bucal de três pacientes distintos. No entanto, estes não compareceram 

na data agendada para a biópsia. Havia impossibilidade de sua realização no local 

onde ocorria o atendimento, por isso, a necessidade de agendamento para a 

realização das biópsias em outro local com infra-estrutura adequada. Dentre os 

pacientes do Grupo II, foram diagnosticadas e biopsiadas oito lesões bucais em sete 

pacientes (7/42; 16,7%). 

 

Em relação ao gênero dos pacientes com lesão bucal, 20% (2/10) eram 

homens e 80% (8/10) mulheres. A percentagem de homens foi maior do que a 

relatada por LÓPEZ-LABADY et al. (2007), e por LOURENÇO et al (2006, 2007), 

que foi de 15,4% (2/13) e 10% (1/10). De fato, os homens, proporcionalmente, são 

mais acometidos pelo LED do que pelo LES, segundo os estudos citados. 

 

Os sítios de acometimento prevalentes de lesões bucais em pacientes 

com LES são mucosa jugal, palato duro e lábio inferior (MCCAULLIFFE et al., 2001; 

ORTEU et al., 2001; BRENNAN et al., 2005; LOURENÇO et al., 2006; LÓPEZ-

LABADY et al., 2007; LOURENÇO et al. 2007). Todavia, em nosso estudo, em 

ordem decrescente, o dorso de língua (38,4%), seguido por mucosa jugal (30,8%) e 

lábios (30,9%) consistiram nos locais prevalentes. As lesões de LES podem 

manifestar-se clinicamente, na mucosa bucal, com apresentações variadas. O 

aspecto clínico prevalente no nosso estudo correspondeu ao branco/eritematoso 

(46,2%), seguido pelo eritematoso/ulcerado/crostoso e eritematoso/crostoso, o que 

corrobora com os achados descritos na literatura (GONZÁLEZ & COLEMAN, 1999; 
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LOUIS & FERNANDES, 2001; ORTEU et al., 2001; SAURIT et al. 2003; DINIZ et al., 

2004; BRENNAN et al., 2005; ALBILIA et al., 2007; LOURENÇO et al., 2007; 

SVERZUT et al., 2008). 

 

Os aspectos histopatológicos das lesões bucais de LES são inespecíficos, 

podendo estar presentes variadas alterações como para e ortoceratose, acantose, 

atrofia epitelial, degeneração vacuolar da camada basal, espessamento da 

membrana basal e infiltrado mononuclear liquenóide e vasculite nos tecidos 

conectivos profundos (BRENNAN et al., 2005; LOURENÇO et al., 2006;  ALBILIA et 

al., 2007; LÓPEZ-LABADY et al., 2007). A análise histopatológica deve ser 

correlacionada com a apresentação clínica e com o teste de imunofluorescência 

direta, sempre que for possível sua realização (DE ROSSI, 1998; BRENNAN et al., 

2005). Ao analisar-se microscopicamente um caso suspeito de LES, deve-se sempre 

atentar para as características sugestivas, como a profundidade do infiltrado 

inflamatório, a vasculite e o espessamento da lâmina basal, bem como para os 

possíveis diagnósticos diferenciais, que são realizados principalmente com o líquen 

plano bucal e com o eritema multiforme. 

 

Das oito lesões em que foram realizadas biópsias, apenas três, sendo 

duas numa mesma paciente, foram compatíveis com a indicação clínica de LES. 

Ainda, duas lesões mostraram-se inespecíficas, porém poderiam estar relacionadas 

a manifestações bucais do LES.   
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As lesões no vermelhão dos lábios, principalmente do lábio inferior, 

merecem especial atenção do profissional, pois podem estar relacionadas à queilite 

lúpica (NEVILLE et al., 2004) com ou sem displasia epitelial. Não há relatos na 

literatura que caracterizem as displasias epiteliais bucais encontradas nos pacientes 

lúpicos. Todavia, em um caso clínico de nossa amostra, a análise microscópica 

revelou displasia epitelial moderada associada à queilite lúpica. O exame 

citopatológico da mesma paciente revelou candidíase e leucoplasia pilosa oral, 

refletindo, portanto, imunocomprometimento. Estes casos necessitam de rápida 

intervenção cirúrgica e terapêutica, além de acompanhamento regular, a fim de 

evitar a progressão das lesões. 

 

No presente estudo, realizou-se análise citopatológica em 110 pacientes. 

A citopatologia é um método confiável, de fácil execução e de baixo custo (DIAS et 

al., 2000). O principal objetivo do exame citopatológico bucal em pacientes com LES 

é o de afastar infecções que possam estar associadas à doença, como candidíase, 

leucoplasia pilosa oral e herpes simples e o de diagnosticar displasias epiteliais. 

Além disso, trata-se de um exame menos invasivo do que a biópsia, vantagem 

importante para estes pacientes, que apresentam risco elevado de infecções, devido 

ao comprometimento da imunidade. Não há estudos a respeito de citopatologia 

bucal em pacientes lúpicos, o que inviabilizou a comparação com outras 

publicações. 

 

São escassos os relatos na literatura sobre a prevalência de candidíase 

bucal em pacientes com LES.  JACOBS et al. (1979) relataram uma prevalência de 
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cerca de 4,0% de candidíase bucal em 100 pacientes lúpicos. Já GOLECKA et al. 

(2006) relataram prevalência de 73,3% de candidíase bucal, através da inoculação 

de swabs  de mucosa bucal, em ágar de Sobouraud em pacientes transplantados 

renais que faziam uso de imunossupressores. Após exame de citologia esfoliativa, 

GARCIA et al. (2005), encontraram prevalência de 18,7% (17/90) de candidíase  

bucal  e de 12,2% (11/90) de LPO, após exame clínico,  também em pacientes 

transplantados renais sob terapia imunossupressora, utilizando os medicamentos 

habituais dos pacientes com LES. Nós encontramos uma prevalência de 20,1% 

(23/110) de candidíase, semelhante, portanto, ao achado deste último estudo, sendo 

os pacientes com as piores condições sócio-econômicas (Grupo II), aqueles que 

apresentaram maior percentual desta infecção (35,0%; 14/40), comparando-se ao 

Grupo II (12,9%, 9/70). Dentre estes 23 casos, 15 (65,2%, 15/23) foram provenientes 

de esfregaços das bordas laterais de língua, com ausência de lesão clínica. Daí, a 

importância indiscutível da citopatologia no diagnóstico de candidíase subclínica. 

Dentre os pacientes que apresentaram lesão bucal, a prevalência de candidíase 

correspondeu a 60,0% (6/10), afetando mucosa jugal, dorso de língua e bordas 

laterais de língua. Encontramos uma prevalência de 3,7% (4/110) de LPO, o que 

contrasta com o resultado de GARCIA et al. (2005). Todavia, os autores deste 

estudo estabeleceram o diagnóstico de LPO somente através de exame clínico. É 

importante relatar o fato de que, dentre os 10 pacientes com lesão bucal do nosso 

estudo, 30,0% (3/10) apresentaram LPO, o que sugere que estes pacientes 

apresentaram-se altamente imunossupressos pela terapia ou devido à própria 

doença.  
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Especificamente, em uma paciente que apresentou lesão de LES em 

mucosa jugal, sem suspeita clínica de candidíase, o exame citopatológico foi 

essencial, pois através do esfregaço realizado na área de lesão, deu-se o 

diagnóstico de candidíase, que não pôde ser estabelecido por meio do exame 

histopatológico.  

 

Os pacientes lúpicos necessitam de cuidados bucais especiais, 

principalmente devido ao fato de estarem mais susceptíveis às infecções, de uma 

maneira geral. É importante o acompanhamento periódico do paciente pelo 

profissional a fim de que o diagnóstico precoce de doença periodontal e de lesões 

bucais seja realizados.  Cabe enfatizar o caráter pioneiro deste estudo ao analisar os 

achados bucais, de uma forma minuciosa e criteriosa, em pacientes com LES, 

sendo, portanto, de grande relevância. No entanto, são necessários mais estudos a 

respeito das manifestações bucais no LES, a fim de efetivamente obtermos 

melhoras significativas na qualidade de vida dos nossos pacientes, o que consiste 

no principal objetivo do profissional de saúde.  
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7  CONCLUSÕES 

 

7.1. Neste estudo, observou-se índice CPO-D médio de 18,5 nos pacientes com 

LES. Particularmente o Grupo II, que apresentou as piores condições econômicas, 

também mostrou maior CPO-D, sendo possível que o CPO-D sofra influência dos 

fatores econômicos. 

 

7.2.  Evidenciou-se alta necessidade de tratamento periodontal, de acordo com o 

CPI, nos pacientes com LES devido à baixa prevalência de periodontos sadios. 

Ainda, não se pode deixar de considerar que as maiores necessidades de 

tratamento periodontal foram encontradas em grupos mais desfavorecidos 

economicamente.  

 

7.3. Apesar do baixo número, as alterações relacionadas ao hemograma 

pertencentes ao Grupo II, de maneira geral, não foram observadas, sendo 

encontradas alterações pontuais em alguns indivíduos, sem que isto se relacione 

com lesão bucal. A elevada reatividade para autoanticorpos detectada pela técnica 
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de FAN-hep2 (100%) e de anticorpos anti-DNAfd (41,9%) mostra que, independente 

da presença de lesão, estes autoanticorpos estão elevados nos pacientes com LES, 

conforme descrito pela literatura.  

  

7.4. De maneira geral, a prevalência de lesões bucais em pacientes com LES é 

baixa, visto que ocorreu em 6,5% (10/155) dos pacientes. Das 13 lesões 

diagnosticadas, o dorso de língua (5/13; 38,4%) e o aspecto branco/eritematoso 

(6/13; 46,2%) consistiram no sítio e no aspecto clínico prevalentes, respectivamente. 

Além disso, o aspecto histopatológico do tipo mucosite liquenóide com infiltrado 

inflamatório mononuclear perivascular, associado ao espessamento da membrana 

basal sugere tratar-se de lesão bucal por LES, devendo ser associado às 

características clínicas da lesão e ao estado sistêmico do paciente, caso o 

diagnóstico de LES ainda não tenha sido confirmado. 

 

7.5. A citopatologia bucal foi capaz de identificar quatro (3,7%) casos de leucoplasia 

pilosa oral e 23 casos de candidíase, sendo 15 (65,2%, 15/23) de candidíase 

subclínica. Assim, constata-se a importância indiscutível da citopatologia na 

avaliação bucal dos pacientes com LES.  
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ANEXOS  

 

ANEXO 1 

 
Aprovação do comitê de ética do HUAP-UFF 
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ANEXO 2 

 
Aprovação do comitê de ética do HUPE-UERJ 
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ANEXO 3 

 
Termo de consentimento livre e esclarecido do paciente 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Título do Projeto: Avaliação estomatológica e laboratorial de paciente s portadores de doenças auto-imunes  
Pesquisador responsável: Dr.Antonio Augusto Umbelino Junior CRO: 31329  
Universidade Federal Fluminense – Hospital Universitário Antônio Pedro – Departamento de Patologia- Rua Marquês do 
Paraná, 3003, 4ºandar,sala 13, centro – Niterói, Rio de Janeiro, cep: 24033-900. Telefones para contato: (21) 2629-9116  

Nome do voluntário:   ___________________________________________________    
Idade: _____________ anos  R.G. ___________________________________ 
Responsável legal (quando for o caso): ____________________________________ 
R.G. Responsável legal: ________________________________________________ 

O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Avaliação estomatológica e laboratorial de 
pacientes portadores de doenças auto-imunes ”, de responsabilidade do pesquisador Antonio Augusto Umbelino 
Junior.  

Eu, __________________________________________________________, RG. nº____________________declaro ter 
sido informado e concordo em participar, como voluntário (a), do projeto de pesquisa e possuo pleno conhecimento do 
que se segue: 

Esta pesquisa pretende avaliar as possíveis alterações na cavidade bucal encontradas em indivíduos com suspeita ou 
provável/possível de uma doença autoimune e relacionar com os exames laboratoriais.  

1- Será realizado exame clínico no local da boca e lábios. Este exame é simples e não causará 
desconforto nem dor. Não exige preparo do paciente e não oferece risco para o paciente.  
2- Caso seja observada alguma lesão bucal, poderá ser realizada a coleta de um pequeno fragmento de 
tecido da lesão (biópsia incisional ou excisional). Este procedimento é extremamente simples e serão requisitados 
os exames pré-operatórios, quando necessários, não havendo risco para o paciente. O material será armazenado 
em recipiente apropriado e enviado para o laboratório.  
3- Resultados dos exames sorológicos previamente solicitados pelo médico responsável serão utilizados 
nesta pesquisa a fins de correlacionar com o aparecimento de lesão bucal.  
4- Espera-se que os benefícios sejam a criação de um protocolo de atendimento no HUAP/UFF, onde a 
manifestação de lesão bucal possa sugerir de maneira precoce o diagnóstico de uma doença autoimune. 

 

Declaro ter conhecimento 

1- Que qualquer dúvida a respeito dos procedimentos, dos resultados e/ou de assuntos relacionados à pesquisa 
será esclarecida pelo responsável pela pesquisa.  
2- Que não haverá custo financeiro para o voluntário desta pesquisa. 
3- Que a identidade do indivíduo e/ou responsável serão mantidas em sigilo. 
4- Que poderá retirar o meu consentimento a qualquer momento, e neste caso, não haverá penalidades, ou 
prejuízo de qualquer benefício adquirido ou no atendimento neste serviço.  
5- O pesquisador é obrigado a suspender a pesquisa imediatamente ao constar algum risco ou dano à minha 
saúde. 
6- Os resultados deste estudo serão divulgados em dissertação de mestrado, na literatura especializada, ou em 
congressos e eventos científicos. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

____________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) paciente ou responsável legal  Assinatura do(a) responsável por obter o consentimento 

__________________________________   _________________________ 

Testemunha             Testemunha 
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ANEXO 4 

 
Ficha clínica dos pacientes 

 

ACHADOS BUCAIS E LABORATORIAIS EM PACIENTES COM LES 

1 - Identificação: 

Nome___________________________________________________________________ Prontuário______________ 
Data de nascimento ___ / ___ / ___    Sexo______    Estado civil ____________   
Cor:  Branca (   ) ;    Parda (   )      Negra (    );  Outra (   )  __________________ 
Endereço _______________________________________________Bairro ____________ Cidade_______________  
Telefone ___________________________ Data do preenchimento ___/___/___ 
Boles:  

                ASPECTOS SÓCIO ECONÔMICOS: 

 

:                                                                   

  

                                                                                                                                                             

 

       
 
 

 
 
          Grau de instrução do chefe de família:                                     Total de pontos: 
          Analfabeto / primário incompleto:   0                                                 0-4: Classe E 
          Primário completo / ginasial incompleto:  1                                    5-10: Classe D     
          Ginasial completo / colegial incompleto:  2                                                 11-16: Classe C   
          Colegial completo / superior incompleto:  3                                                 17-20: Classe B2 
          Superior completo:    4                                                 21-24: Classe B1 

                                                                                                                                   25-29: Classe A2      

                                                                                                                                   30-34: Classe A1                                                                                                                                       

                                                                                   

        

2 - Manifestações Clínicas: 

 Idade do início da doença _______ Idade do diagnóstico _______   
Eritema malar:  (  ) não; (  ) atual; (  ) pregresso.                         Lesão discóide:  (  ) não; (  ) atual; (  ) pregresso. 
Úlcera oral:  (  ) não; (  ) atual; (  ) pregresso.                              Fotossensibilidade: (  ) não; (  ) atual; (  ) pregresso. 
Artrite:  (  ) não; (  ) atual; (  ) pregresso.                                      Serosite:  (  ) não;  (   ) atual; (  )  pregresso   
Neurológicas: (  )não;  (  ) atual; (    ) pregresso                           Renais  (  ) não;  (    )atual; (    ) pregresso 
Hematológicas: (   ) não; (  ) atual; (   ) pregresso                        Estágio de insuf. renal: 
Tabagista: (   ) sim;   (    ) não                                                          Etilista:  (   ) sim; (   ) não 
Ex-tabagista:  (    ) sim;  (   ) não                                                     Ex-etilista:  (   ) sim; (   ) não 
Carga tabágica:                                                                                 C arga etílica:  
Medicamentos em uso (dose): 
 
Imunossupressores: 
 SLICC: 

 Não  1 2 3 4 e + 

Televisão em cores 0 2 3 4 5 

Vídeo cassete / DVD 0 2 2 2 2 

 Rádio 0 1 2 3 4 

Banheiro 0 2 3 4 4 

Automóvel 0 2 4 5 5 

Empregada Mensalista0 2 4 4 4 

Aspirador de pó 0 1 1 1 1 

Máquina de lavar 0 1 1 1 1 

Geladeira e Freezer:             

 Não Possui: 0    

 Possui só geladeira sem freezer: 2 

Possui geladeira duplex ou freezer:  3 

RENDA FAMILIAR:         

                                                            
RENDA PAC: 

GRAU DE INSTRUÇÂO PAC:  
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CONDIÇÕES ORAIS: 

 

PRÓTESE REMOVÍVEL:  SIM   €€€€           NO  DENTES CARIADOS:                        CANDIDÍASE: SIM    €€€€ 

                                          NÃO €€€€            NO DENTES PERDIDOS:                                                   NÃO  €€€€   
                                                                   NO DENTES OBTURADOS:                                                                        
  

DOENÇA PERIODONTAL:  SIM  €€€€                              QUEIXAS DE DORES DE ATM:    SIM   €€€€ 

                                             NÃO €€€€                                                                                    NÃO  €€€€ 
 

LÍNGUA SABURROSA:  SIM   €€€€                                                          XEROSTOMIA:  SIM    €€€€           

                                        NÃO  €€€€                                                                                         NÃO €€€€ 
 

SÍNDROME DE SJÖGREN:  SIM  €€€€              AUMENTO DE VOLUME DE PARÓTIDA:  SIM   €€€€ 

                                       NÃO €€€€                                                                                      NÃO €€€€ 
                                                                                          
 
                                                                                          

DESCRIÇÃO DA LESÃO ORAL:  

 

Consistência:..................................................... 

Cor:...................................................................... 

Superfície:........................................................... 

Forma:.................................................................. 

Tamanho:............................................................ 

Tempo de evolução:.......................................... 

Sintomatologia:.................................................. 

Localização:....................................................... 

DIAGNÓSTICO:............................................... 

............................................................................. 

 

TRATAMENTO:....................................................................................................................................... 
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ANEXO 5 

 
SLICC 
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GENGIVITE DESCAMATIVA COMO MANIFESTAÇÃO PRIMÁRIA DO  
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DESQUAMATIVE GINGIVITIS AS PRIMARY MANIFESTATION OF MUCOUS 
MEMBRANE PEMPHIGOID 

 

Antonio Augusto Umbelino JúniorI, Daniel Costa F. de AlmeidaII, Andréa Alice da SilvaIII , 
Simone de Queiroz Chaves LourençoIV, Eliane Pedra DiasV 
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Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil. 
IICirurgião-dentista, especialista em Estomatologia  
III Farmacêutica-Bioquímica, Doutora em ciências, Professor Adjunto do Departamento de 
Patologia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil. 
IVCirurgiã-Dentista, Mestre e Doutora em Patologia Bucodental, Professor Adjunto do 
Departamento de Patologia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil. 
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Trabalho realizado no Departamento de Patologia da Universidade Federal Fluminense 
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Gengivite descamativa como manifestação primária do penfigóide das membranas 
mucosas 
 

RESUMO 

  Relata-se caso clínico de Penfigóide das Membranas Mucosas com manifestação de 

gengivite descamativa, correlacionando-o com a literatura referente. Pacientes do gênero 

feminino, na meia idade, são os mais afetados pela doença. No entanto, o caso descrito refere-

se ao acometimento de um paciente do gênero masculino. O exame microscópico revelou 

presença de fenda subepitelial, e na lâmina própria, observou-se infiltrado inflamatório, 

padrão que está de  acordo com a literatura. O tratamento do PMM é caracteristicamente 

crônico, já que, a patologia, por ser auto-imune, é incurável, porém, controlável. Administrou-

se pomada de propionato de clobetasol a 0,05%, uma vez ao dia, durante seis meses, com 

resultados satisfatórios. 

Palavras-chaves: Penfigóide Mucomembranoso Benigno; diagnóstico; quimioterapia. 

ABSTRACT 

A case is reported of Mucous Membrane Pemphigoid (MMP) with manifestation of 

desquamative gingivitis, correlationing it with literature. Female patients, in the mild age, are 

the most affected by this disease. However, the case described refers to a male patient. The 

microscopic exam revealed a subepitelial fissure, and in the lamina propria, inflammatory 

infiltrate was observed, pattern that agrees with the literature. The treatment of MMP is 

characteristically chronic, because, the pathology, as being autoimmune, is incurable, 

however, controllable. Clobetasol propionate 0,05%  was prescribed, once a day, during six 

months, getting satisfactory results. 

Key words:  Benign Mucous Membrane Pemphigoid; diagnosis; quiomioterapy. 
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INTRODUÇÃO 

 O Penfigóide das Membranas Mucosas (PMM) consiste num Grupo de doenças auto-

imunes inflamatórias crônicas bolhosas subepiteliais que afeta, predominantemente, as 

membranas mucosas. Cicatrizes e perda de função associada representam as maiores seqüelas 

deste grupo de doenças, exceto em alguns pacientes em que a doença é restrita à mucosa 

oral.1,2,3,5  Pacientes portadores de PMM apresentam, na cavidade oral, vesículas, bolhas ou 

erosões limitadas e/ou gengivite descamativa. Uma manobra clínica freqüentemente utilizada 

como auxiliar no diagnóstico de PMM é o exercício de firme pressão lateral na pele ou 

mucosa. Ao possível surgimento de bolhas nos referidos locais, após realização desta 

manobra, dá-se o nome de sinal de Nikolski positivo.1-6  O PMM afeta, principalmente, 

adultos de meia idade e idosos do gênero feminino, raramente acometendo crianças.3,7,9,13  

 Lourenço et al.8 descreveram um caso de PMM com manifestação oral sem 

comprometimento de outra mucosa em uma paciente de 50 anos, que apresentava áreas 

eritematosas e ulceradas na gengiva e rebordo alveolar anterior inferior. O Sinal de Nickolsky 

mostrou-se negativo e o emprego da terapia tópica foi bem sucedido. 

A gengivite descamativa pode ser a única manifestação do PMM.1,2,4,6    Ela é 

caracterizada pelo desprendimento do epitélio gengival sendo, geralmente, iniciada pela 

formação e ruptura de bolhas e acompanhada por eritema e edema gengival. Seus sintomas 

são freqüentemente agravados pela presença da placa dental, de modo que um tratamento 

eficiente torna-se inviável, a menos que a doença periodontal seja previamente debelada.9  

 Aproximadamente 50% dos pacientes portadores de PMM com acometimento oral 

apresentam a progressão da doença para sítios extra-orais, como olhos, laringe, faringe e 

esôfago.10,11   Histopatologicamente, o PMM é caracterizado pela presença de uma fenda 
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subepitelial acompanhada por infiltrado inflamatório crônico contendo eosinófilos, linfócitos e 

mastócitos na lâmina própria.12,13    

Porém, biópsias rotineiras em pacientes suspeitos, freqüentemente são insuficientes 

para diferenciá-la de outras desordens mucocutâneas.7  O teste de imunofluorescência direta 

de tecido perilesional demonstra principalmente deposição de Ig G e/ou C3 na membrana 

basal.1,2,5,7,14 

Suresh & Kumar13 investigaram o valor diagnóstico e a frequência de deposição 

tecidual de anticorpos IgG4 monoclonais em comparação com os anticorpos IgG, IgA, IgM e 

C3 policlonais, através de imunofluorescência direta de biópsias de mucosa oral de 82 

pacientes clinicamente suspeitos de serem portadores de PMM. Do total da amostra, 34 casos, 

baseados nos aspectos clínicos, histopatológicos e da imunofluorescência, foram 

diagnosticados como PMM. O anticorpo mais comum depositado foi IgG (90%), seguido por 

C3 (82%) e IgG4 (71%). Em mais da metade dos casos, a deposição de IgG4 foi observada 

em combinação com IgG e ou C3. A IgG4 foi detectada isoladamente em apenas 6% dos 

casos. O estudo sugeriu que o uso de IgG4 monoclonal deve fazer parte do painel de 

anticorpos utilizados em casos suspeitos de PMM. 

Corticoesteróides tópicos representam a primeira opção de tratamento para o 

penfigóide oral, particularmente para lesões localizadas.6,15   Porém, a aplicação prolongada 

pode levar à infecção por candidíase oral ou à atrofia da mucosa. Lesões orais extensas ou 

disseminação da doença para outras membranas mucosas requerem administração prolongada 

de corticoesteróides sistêmicos. Alternativamente, drogas como a dapsona, azatioprina, 

ciclofosfamida ou imunoglobulina intravenosa podem ser prescritas.5,7 Porém, todos estes 

regimes terapêuticos são passíveis de causar efeitos colaterais importante, como a 

osteoporose, infecções severas ou sepsis.2 
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Gonzales-Moles et al.15 descreveram a resposta clínica ao tratamento com pasta de 

propionato de clobetasol 0,05% e nistatina, ambos em orabase, administrados em moldeiras 

em 33 pacientes espanhóis portadores de lesões gengivais erosivas severas. A pasta era 

aplicada nas moldeiras durante 5 minutos, 3 vezes ao dia, após as refeições. Passado o período 

proservativo de 48 semanas, dor e ulceração desapareceram em 100% da amostra, enquanto 

atrofia epitelial alcançou remissão completa em 21,2% dos casos, restabelecendo a qualidade 

de vida dos pacientes, sem que tenham sido relatados efeitos adversos à terapia em questão.    

RELATO DE CASO  

Paciente do gênero maculino, leucoderma, 48 anos, apresentou-se ao consultório 

odontológico queixando-se de feridas dolorosas na gengiva, que surgiram há um ano após o 

aparecimento de bolhas. Não relatou alteração sistêmica digna de nota. Ao exame clínico, 

observaram-se ulcerações na gengiva inserida da região anterior da maxila, caracterizando um 

quadro de gengivite descamativa (figura 1A). O sinal de Nikolski mostrou-se positivo (figura 

2A). Realizou-se biópsia incisional em duas áreas distintas (figura 3A), que foram enviadas 

para o Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense. A avaliação histopatológica revelou epitélio estratificado 

paraceratinizado, fenda subepitelial, lâmina própria  permeada por infiltrado inflamatório  

predominantemente mononuclear e presença de tecido conjuntivo denso (figura 2). O 

diagnóstico foi de Penfigóide das Membranas Mucosas. Prescreveu-se inicialmente 

betametasona elixir, três vezes ao dia por uma semana, sem resultados satisfatórios. Assim, 

substituiu-se a terapia por pomada de propionato de clobetasol a 0,05%, utilizada uma vez ao 

dia, durante seis meses, havendo remissão quase completa do quadro.  
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DISCUSSÃO   

O PMM representa um grupo de doenças auto-imunes inflamatórias crônicas bolhosas 

subepiteliais, que afeta predominantemente as membranas mucosas, podendo a gengivite 

descamativa representar a única manifestação oral da doença.1,2,4,6,9   A gengivite descamativa 

é representada pelo desprendimento do epitélio gengival e pela formação de bolhas, 

acompanhados de eritema. No paciente em questão, somente a região da mucosa gengival na 

região anterior e superior foi afetada pelo PMM, não havendo disseminação das lesões para 

outras regiões, fato que ocorre em cerca de 50% dos casos.10,11     A maioria dos pacientes 

afetados pelo PMM são mulheres de meia idade, sendo o relato em homens menos 

freqüente.3,7,9    

Histopatologicamente, o PMM é representado por fenda subepitelial acompanhada por 

infiltrado inflamatório crônico12,13, características observadas neste caso. O teste de 

imunofluorescência direta de tecido perilesional demonstra principalmente deposição de IgG 

e C3 na membrana basal e deve ser realizado nos casos em que surjam dúvidas em relação ao 

diagnóstico histopatológico de rotina.1,2,5,7,14  Como no caso em questão os aspectos 

histopatológicos não suscitaram dúvidas, não houve necessidade da realização de 

imunofluorescência direta.  

Após administração sem sucesso de elixir de betametasona, foi prescrita pomada de 

propionato de clobetasol a 0,05%, uma vez ao dia, por seis meses, obtendo-se resultados 

satisfatórios, o que corrobora a literatura consultada.6,8,15  Todavia, a aplicação prolongada de 

corticoesteróides tópicos pode causar candidíase e atrofia da mucosa.2   Não houve 

necessidade, no caso relatado, de prescrição de corticoesteróides sistêmicos, já que estes são 

indicados apenas nos casos de lesões orais extensas e de disseminação para outras 

mucosas.5,7,8,15 
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Figura 1: A. Erosão em gengiva vestibular dos incisivos e canino direitos superiores, 
caracterizando um quadro de gengivite descamativa. B. O sinal de Nikolski foi positivo.  C. 
Aspecto pós-biópsia. 
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Figura 2: A. Epitélio pavimentoso estratificado paraceratinizado e fenda subepitelial. Na 
região de lâmina própria, infiltrado inflamatório e na submucosa, tecido conjuntivo denso e 
infiltrado inflamatório difuso (HE, 100X).  B. Infiltrado inflamatório misto, com presença de 
eosinófilos (HE, 400X). C. Eosinófilos (HE, 1000X). 

 

A 

B C 
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ANEXO 7 
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RESUMO 

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença auto-imune de etiologia 

desconhecida, influenciada por fatores ambientais e genéticos, que afeta principalmente 

mulheres nas segunda e terceira décadas de vida. Cerca de 21,0% dos pacientes com LES 

exibem lesões bucais, caracterizadas por uma ampla diversidade de aspectos clínicos e 

histopatológicos, acometendo especialmente palato, mucosa jugal e lábios. O objetivo deste 

trabalho é apresentar uma revisão de literatura, abordando as características clínicas-

epidemiológicas, laboratoriais e sobretudo, bucais desta doença. 

Palavras-chave: lúpus eritematoso sistêmico, mucosa bucal, diagnóstico. 

 

ABSTRACT 

Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease of unknown etiology, 

influenced by environmental and genetic factors, that affects mainly woman in second and 

third decades of life. About 21% of patients with SLE show oral lesions, characterized by a 

large diversity of clinic and histopathologic aspects, affecting specially palate, bucal mucosa 

and lips. The aim of this survey is presenting a literature review, approaching the clinic-

epidemiologic, laboratorial and mainly oral features of this disease.  

Key-words: sistemic lupus erythematosus, oral mucosa, diagnosis. 
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INTRODUÇÃO 

A primeira descrição da forma sistêmica do lúpus foi feita por Kaposi em 1871. Em 

1895, Sir Willian Osler referiu-se ao nome de eritema exsudativo multiforme como um grupo 

de casos que apresentava lesões cutâneas eritematosas polimórficas associadas a uma 

variedade de lesões viscerais.  Já Hargraves, em 1948, identificou a célula LE em um 

espécime de medula óssea. Referências a uma doença muito similar ao lúpus aparecem 

também em escritos ancestrais do físico grego Hipócrates (460-370 dC), de egípcios e de 

chineses.1 

 O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) consiste numa doença auto-imune crônica 

inflamatória, que apresenta variadas manifestações clínicas, caracterizando-se por períodos de 

exacerbações e remissões, com curso e prognóstico variáveis. A doença afeta principalmente 

mulheres na segunda e terceira décadas de vida.2 

 

 ASPECTOS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICOS  

Indivíduos da raça branca são menos susceptíveis ao desenvolvimento de LES do que 

os de outras etnias, o que poderia ser explicado, em parte, pelas melhores condições sócio-

econômicas e de qualidade de vida das quais os brancos, geralmente, dispõem.3,4 

Para a confirmação do diagnóstico de LES, segundo o American College of 

Rheumatology (ACR), deve-se encontrar quatro ou mais critérios dos onze apresentados na 

Tabela 1. A avaliação clínica deve ser obrigatoriamente complementada com testes 

laboratoriais.5 
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Tabela 1. Critérios de classificação para diagnóstico do lúpus eritematoso sistêmico 

(American College of Rheumatology). 

1. Eritema malar 
2. Lesão cutânea discóide 
3. Fotossensibilidade 
4. Úlceras orais 
5. Artrite      
6. Serosite: pleuris ou pericardite 
7. Alteração renal: proteinúria > 0,5g/d (3+) ou cilindros celulares 
8. Alteração neurológica: convulsões ou psicose 
9. Citopenia: anemia hemolítica ou leucopenia (< 4000/mm3) ou linfopenia (< 

1500/mm3) ou trombocitopenia (< 100000/mm3), em duas ou mais ocasiões 
10. Testes sorológicos: presença de anticorpo antiDNA ou anti-Sm ou VDRL falso-

positivo ou nível sérico anormal de anticorpo anticardiolipina (IgG ou IgM) ou 
anticoagulante lúpico 

11. ANA positivo           
 

Os critérios estabelecidos pelo ACR foram desenvolvidos com o objetivo de 

uniformizar os estudos científicos relacionados à doença, e embora raro, é possível haver 

pacientes com LES que apresentem menos do que quatro dos critérios de classificação.6 

Em estudo realizado por ALARCÓN et al.4 , mais da metade (55,4%) dos pacientes  

com LES apresentaram somente, como manifestação inicial da doença, um dos critérios 

estabelecidos pelo ACR, 20 % apresentaram dois critérios, 9,3%, três e 15,3%, quatro ou mais 

critérios, sendo a artrite a manifestação inicial mais comum (34,5%), seguida pela 

fotossensibilidade (18.8%) e pela positividade para AAN (14,2%).  Os pacientes com LES 

apresentam maior tendência à mortalidade devido a doenças cerebrovasculares quando 

comparados à população em geral, além de apresentarem também maior tendência a 

infecções7-9 

VILAR & SATO10 encontraram incidência de LES em Natal, Brasil, aparentemente 

mais elevada do que a relatada em outros estudos. Os pacientes apresentaram média de idade 

de 31,4 anos para as mulheres e de 35 anos para os homens, menor do que as apresentadas, 
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em geral, na literatura. Estas diferenças podem estar relacionadas a fatores ambientais 

(exposição solar e condições sócio-econômicas) e étnicos.  

A principal disfunção imunológica do LES é a deposição de complexos imunes em 

várias células, o que leva a um processo inflamatório e a um eventual dano patológico ao 

órgão. Toxinas, trauma tecidual, resposta humoral, exposição a raios UV e ativação do 

complemento são reconhecidos por precipitar o desenvolvimento de LES. A inflamação de 

células endoteliais e depósitos de complexos imunes estimulam a inflamação em veias, 

ocasionando trombose venosa e arterial.  Além disso, autoanticorpos, como anticardiolipina e 

antifosfolipídio podem estimular respostas coagulopáticas.11,12 A luz solar é o fator ambiental 

mais deflagrador da doença. Porém, existem outros fatores envolvidos em seu 

desenvolvimento: drogas, vírus Epstein-Barr (EBV), anormalidades na apoptose, padrões de 

citocinas, como diminuição da liberação de interleucina 2 pelas células T e exposições 

ocupacionais à sílica, pesticidas e mercúrio foram relatados.13 

 

ASPECTOS LABORATORIAIS 

Quando há suspeita de LES, apresentando o paciente envolvimento de dois ou mais 

sistemas, uma avaliação laboratorial inicial de anticorpos antinucleares (AAN) deve ser 

realizada. Um teste negativo para AAN exclui a possibilidade de LES, enquanto um AAN 

positivo não é específico para LES ou para outra doença do tecido conectivo, já que 

indivíduos saudáveis podem demonstrar títulos de ANA de até 1:320 sem apresentar sinais 

clínicos da doença. Um teste AAN IFI positivo é encontrado em 95% dos pacientes com LES. 

Cinco por cento dos pacientes apresentam AAN IFI negativo, mas anti-Ro (SSA) positivo. 

Assim, quando ANA e anti-Ro são negativos, pode-se afirmar que o paciente não tem LES. 

Um AAN IFI positivo, especialmente em títulos baixos (1:40 ou 1:80), na ausência de dores 

ou fadiga são, provavelmente, falso positivos.14 
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   Os autoanticorpos encontrados no LES, como AAN, anti-Ro, anti-La e 

antifosfolipídios podem se apresentar muito tempo antes das manifestações clínicas da 

doença, enquanto anti-Sm geralmente surgem mais próximos aos sintomas clínicos. Os 

anticorpos anti-Sm (anti-Smith), anti-DNAdf (anti-DNA dupla fita), antígenos P ribossomais 

e PCNA são altamente específicos para LES. Já o anti-Sm é patognomônico para a doença e é 

detectado em cerca de 7 a 25% dos pacientes.15 

Setenta e cinco a 95% dos pacientes com LES não tratados apresentam anticorpos 

anti-DNA-df. A positividade para este autoanticorpo serve como preditor da exacerbação da 

doença e pode refletir sua atividade. Técnicas como imunofluorescência, radioimunoensaio e 

ELISAS são utilizadas para a mensuração de autoanticorpos DNA-df. No entanto, técnicas 

mais atuais como MULTIPLEX têm sido desenvolvidas.16,17 O sistema MULTIPLEX AAN 

screen difere de outros testes mais antigos por identificar imediatamente vários anticorpos 

numa amostra, sem a necessidade de testes adicionais.18 

 

ASPECTOS BUCAIS 

As lesões bucais são encontradas em aproximadamente 21% dos pacientes com LES, 

enquanto nos pacientes com LE (lúpus eritematoso) discóide (LED), esta percentagem é de 

24%. As lesões de LED podem ser semelhantes às do LES ou apresentarem-se sob a forma de 

áreas leucoplásicas.19 

 As ulcerações bucais referentes ao LES ocorrem com mais freqüência no palato duro, 

e melhoram com o tratamento de outras manifestações sistêmicas da doença. A localização e a 

natureza assintomática das úlceras podem ajudar a diferenciá-las de outros tipos de úlceras, 

como estomatite aftosa, líquen plano, herpes simples ou úlceras induzidas por drogas.20 
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Estas lesões podem se apresentar como uma erosão da mucosa, placas de superfície 

descamativa ou fissuras com tendência hemorrágica, ulcerações ou erosões no interior de 

placas ou estrias brancas irradiadas (lesões discóides), máculas eritematosas extensas que 

podem ou não estar acompanhadas de áreas ulcerativas ou erosadas21. Em um mesmo 

paciente, é possível encontrar expressão de todas estas combinações. O tamanho das lesões é 

variável e as úlceras podem variar desde uma pequena erosão superficial até uma área 

ulcerada, larga e extensa. Microscopicamente, estas lesões são similares às do líquen plano 

bucal. Uma variedade de alterações histológicas pode estar presentes, como acantose, para e 

ortoceratose, degeneração liquefativa da camada epitelial basal, hialinização subepitelial e 

infiltrado inflamatório crônico. No entanto, nos pacientes com LES, o infiltrado mononuclear 

estende-se profundamente no tecido conjuntivo e apresenta um padrão perivascular, o que 

difere do líquen.  A imunofluorescência direta demonstra presença de imunoglobulina 

subepitelial, como IgG e IgM e deposição de complemento (banda de lúpus) na zona de 

membrana basal.22 

Num estudo envolvendo 90 pacientes venezuelanos, sendo 82 mulheres e oito homens 

portadores de LE, com média de idade de 36,3 anos, 10 pacientes (11,1%), todas mulheres, 

apresentaram lesão bucal relacionada à doença. Seis pacientes tinham LES (6,7%) e quatro, 

LED (4,4%). As lesões no palato duro apresentaram-se em forma de mácula ou placa 

vermelha, e, em contraste, lesões brancas foram encontradas somente em mucosa jugal. Já as 

lesões nos lábios apresentaram-se sob a forma de placas vermelhas ou úlceras. 

Histopatologicamente, foram observados hiperparaceratose, ortoceratose, acantose, atrofia 

epitelial, degeneração vacuolar da membrana basal com necrose dos ceratinócitos basais, 

espessamento da membrana basal, infiltrado mononuclear liquenóide e vasculite nos tecidos 

conectivos profundos. Segundo os autores, a prevalência de lesão bucal em pacientes com LE 

é variável e depende do estado da doença e do tratamento recebido23. 



134 

 

Em um estudo nacional, investigou-se a prevalência de lesões bucais de LE em 188 

indivíduos. Destes, 26 apresentaram lesões bucais, sendo a maioria composta por mulheres 

(19) com doenças sistêmicas (11). Os aspectos clínicos destas lesões variaram e lábios e 

mucosa jugal consistiram nos locais prevalentes. Histologicamente, as lesões revelaram 

mucosite liquenóide com infiltrado inflamatório perivascular e espessamento da membrana 

basal.24 

Os pacientes com LES são afetados por uma variedade de problemas orofaciais, 

incluindo ardência bucal, xerostomia, doenças das glândulas salivares, como necrose focal da 

glândula parótida, problemas nas articulações têmporomandibulares, gengivite descamativa e 

doença periodontal.25-6  A xerostomia pode levar ao aumento da ocorrência de cáries e à 

predisposição à candidíase, especialmente se estiverem sendo administrados agentes 

imunossupressores, como prednisona. Estes podem causar também deiscências de suturas, 

aumento de risco de infecções e atraso na cicatrização.  As ulcerações bucais são transitórias, 

ocorrendo devido a surtos da doença e regredindo, muitas vezes, sem intervenção.  Os 

dentistas deveriam alertar estes pacientes para a importância de uma higiene bucal adequada, 

a fim de minimizar a susceptibilidade a infecções bucais complicadas e a bacteremias, que 

possam resultar em endocardites.27-8 

Meyer et al.29 determinaram a freqüência dos achados bucais, dentais e periodontais 

em três diferentes grupos de pacientes alemães imunocomprometidos (com LES, 

transplantados cardíacos e leucêmicos) e em um grupo controle. Índices de placa visíveis 

foram similares em pacientes com LES, transplantados e no grupo controle. A perda óssea nos 

pacientes com LES foi mais alta do que no grupo controle e do que nos transplantados. 

Todavia, a prevalência de alterações de mucosa, bem como a extensão da doença periodontal 

foram claramente dependentes da severidade da doença. Não foi encontrada diferença 

estatística significante em relação ao índice CPO-D (dentes cariados, perdidos e obturados) 
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entre todos os grupos, exceto no grupo dos transplantados, que apresentou mais dentes 

perdidos do que os pacientes com LES. Os autores concluíram que pacientes 

imunossuprimidos bem controlados não possuiram comprometimento significante de 

estruturas dentais e periodontais, quando comparados ao grupo controle. 

A saúde bucal e o sistema mastigatório de 48 crianças e adolescentes brasileiros com 

LES Juvenil (LESJ) foi avaliada e compararam-se os dados obtidos com 48 pacientes 

saudáveis da mesma faixa etária. As médias de índice de placa e de sangramento gengival 

foram mais elevadas nos pacientes com LESJ do que no grupo controle, assim como os 

índices de mobilidade mandibular, o que sugeriu que pacientes com LESJ apresentam saúde 

bucal pior do que os pacientes saudáveis.30 

Avaliamos os achados bucais de 155 pacientes com LES atendidos em dois hospitais 

universitários do Estado do Rio de Janeiro. Para tal, utilizamos o IPC (Índice Periodontal 

Comunitário) proposto por Ainamo e cols.(1982), que utiliza três indicadores das condições 

periodontais: sangramento gengival, cálculo e bolsas periodontais, que são detectados através 

de sonda periodontal.  O índice CPO-D - obtido através da contagem de dentes cariados, 

perdidos e obturados - também foi registrado. Este índice foi elaborado por Klein & Palmer 

em 1937 com a finalidade de ser um indicador de avaliação das condições de cárie nas 

populações. Além disso, realizamos exames histopatológicos das lesões identificadas de 

mucosa bucal e exames citopatológicos a fim de detectar infecções envolvidas, como 

leucoplasia pilosa oral e candidíase. Encontramos um CPO-D médio de 18,5, e de acordo com 

o IPC, 9,0% dos pacientes apresentaram gengiva sadia, 18,8% sangramento, 40,0% cálculo, 

18,0% bolsas de 4-5 mm, 5,9%  bolsas de 6 mm ou mais e 8,3% foram excluídos devido a 

ausência total de dentes.  

Na amostra total, foram identificadas 13 lesões bucais, em 10 pacientes. Oito mulheres 

foram acometidas, correspondendo a 80,0% da amostra, enquanto dois homens apresentaram 
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lesão, o que correspondeu a 20,0%. O dorso de língua foi acometido em 38,4% dos casos, 

mucosa jugal direita em 30,8%, e lábios em 30,8%. O aspecto clínico branco/eritematoso 

correspondeu a 46,2%, eritematoso/ulcerado, eritematoso/ulcerado/crostoso e 

eritematoso/crostoso a 15,4% cada um e o aspecto clínico amarelado correspondeu a 7,8%. 

Foram identificadas e biopsiadas oito lesões bucais, em sete pacientes. De maneira geral, estas 

foram diagnosticadas, ao exame histopatológico, como: alteração inespecífica, com 

hiperplasia epitelial associada a edema de lâmina própria acentuado e mucosite inespecífica, 

podendo ambas estarem relacionadas a manifestações do LES; hiperplasia epitelial com 

hiperceratose, áreas superficiais e focais de microabscessos e atipias celulares, podendo ser 

compatível com eritema migratório benigno; mucosite psoriasiforme, compatível com eritema 

migratório benigno; lipoma e candidíase ; erosão associada à vasculite e inflamação crônica, 

compatível com a indicação clínica de LES ; queilite por LES, associada à displasia epitelial 

moderada  e queilite actínica com displasia epitelial moderada, no mesmo paciente. Ainda, 

foram realizados esfregaços para avaliação citopatológica em 110 pacientes. Em todos eles, 

foram feitos esfregaços das bordas laterais de língua, que em 46,4% apresentaram-se dentro 

dos limites da normalidade, em 29,0% observou-se inflamação leve, em 5,5%, inflamação 

moderada, em 2,7%, inflamação acentuada, em 13,7%, candidíase e em 3,7%, leucoplasia 

pilosa oral. Todos os casos de candidíase diagnosticados nas bordas laterais de língua não 

apresentavam lesão diagnosticável clinicamente.  A prevalência de candidíase na amostra 

total, independentemente do local onde foi feito o esfregaço, correspondeu a 20,1%. Dentre os 

esfregaços realizados no palato, devido a suspeita de candidíase por uso de próteses, a 

prevalência desta infecção fúngica correspondeu a 36,4%. 

 O LES é uma doença auto-imune crônica desencadeada por fatores genéticos e 

ambientais, apresentando maior prevalência em mulheres de meia-idade. O dentista 

desempenha papel fundamental no diagnóstico das lesões de LES, pois a cavidade bucal pode 
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ser o primeiro local onde a doença pode se manifestar. Uma queixa comum dos pacientes com 

LES é a xerostomia, ocasionada, sobretudo, pelo uso de imunossupressores. Esta pode levar 

ao aumento da ocorrência de cáries e à candidíase. Estes pacientes, portanto, devem ter sua 

higiene bucal intensificada, a fim de evitar infecções bucais complicadas e a bacteremia.  Os 

dentistas devem estar atentos aos cuidados bucais neste grupo, bem como ao que se refere à 

profilaxia antibiótica nos procedimentos odontológicos indicados. 
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Avaliação estomatológica em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico 

RESUMO 

Objetivo: Descrever os achados bucais em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico (LES), 

através de exames clínico, histopatológicos e citopatológicos. Métodos: Estudo prospectivo de 

155 pacientes com diagnóstico de LES, segundo critérios do ACR. Foram realizadas biópsias 

incisionais nas lesões bucais diagnosticadas e exame histopatológico, além de esfregaços das 

lesões, dos casos suspeitos de candidíase e das bordas laterais de língua. Resultados: Foram 

identificadas 13 lesões bucais, em 10 pacientes. Dorso de língua (38,4%), mucosa jugal 

(30,8%) e lábios (30,8%) foram as regiões acometidas e os aspectos clínicos  apresentados 

foram branco/eritematoso (46,2%), eritematoso/ulcerado (15,4%), 

eritematoso/ulcerado/crostoso (15,4%), eritematoso/crostoso (15,4%) e amarelado (7,8%). 

Das oito lesões em que foram realizadas biópsias, três foram compatíveis, ao exame 

histopatológico, com a indicação clínica de LES. Ainda, duas lesões mostraram-se 

inespecíficas, podendo estar relacionadas a manifestações bucais do LES.  Foram realizados 

esfregaços para avaliação citopatológica em 110 pacientes. Em todos eles, foram feitos 

esfregaços das bordas laterais de língua, que em 46,4% apresentaram-se dentro dos limites da 

normalidade, em 29,0% observou-se inflamação leve, em 5,5% inflamação moderada, em 

2,7% inflamação acentuada, em 13,7% candidíase e em 3,7%, leucoplasia pilosa oral. 

Conclusão: A prevalência de lesões bucais em pacientes com LES é baixa, visto que ocorreu 

em 6,5% dos casos e o aspecto histopatológico do tipo mucosite liquenóide com infiltrado 

inflamatório mononuclear perivascular, associado ao espessamento da membrana basal sugere 

tratar-se de lesão bucal por LES. Além disto, constatou-se a importância indiscutível da 

citopatologia em afastar infecções que possam estar associadas à imunossupressão causada 

pelo LES.  

Palavras-chave: lúpus eritematoso sistêmico, mucosa bucal, diagnóstico. 
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ABSTRACT 

Stomatologic evaluation in an group of patients with systemic lupus erythematosus 

Objective: Describe the oral findings in patients with systemic lupus erythematosus (SLE), 

through clinic, histopathologic and citopathologic exams. Methods: This was a prospective 

study with 155 patients with SLE diagnosis, according  to ACR criterions. Incisional biopsies, 

histopathologic exams, smears of the lesions, of the suspected cases of candidiasis and of the 

lateral borders of the tongue were made. Results: Thirteen oral lesions in 10 patients were 

identified. Dorsum of tongue (38,4%), buccal mucosa (30,8%) and lips (30,8%) were the sites 

taken and the clinic aspects presented were white/erythematosus (46,2%), 

erythematosus/ulcerated (15,4%), erythematosus/ulcerated/scab (15,4%), erythematosus/scab 

(15,4%) and yellowed (7,8%). Of the eigth lesions in that biopsies were made, three was 

compatible, in the histopathologic exam, with the clinic indication of SLE. Still, two lesions 

presented inespecific, may be associated to oral manifestations of SLE. Smears to 

citopathologic exams were made in 110 patients. In everybody, smears of lateral borders of 

the tongue were made, that in 46,6% presented within the limits of the normality, in 29,0% 

were observed light inflammation, in 5,5% mild inflammation, in 2,7% intense inflammation, 

in 13,7% candidiasis and in 3,7% oral hairy leukoplakia. Conclusion: The prevalence of the 

oral lesions in patients with SLE is low, since occurred in 6,5% of the cases and the 

histopathologic aspect of kind lichenoid mucositis with mononuclear perivascular infiltrate  

and thickening of the basement membrane suggests to concern of oral lesion by SLE. Besides, 

it was evidenced the incontestable importance of citopathology in to exclude infections that 

may be associated to immunosupression caused by SLE. 

Key-words: systemic lupus erythematosus, oral mucosa, diagnosis. 

 

Título resumido: Avaliação estomatológica em pacientes com LES 
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INTRODUÇÃO 

O acometimento da cavidade bucal em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico 

(LES) representa um dos critérios de diagnóstico definidos pelo American College of 

Rheumatology (ACR). As lesões bucais presentes em pacientes com LES apresentam 

dimensões variadas, com períodos de exacerbação e remissão, que podem ser influenciados 

pelo esquema terapêutico instituído. Estas acometem de 20 a 30% dos pacientes lúpicos e 

podem se apresentar como erosões de mucosa, placas de superfície descamativa ou fissuras 

com tendência hemorrágica, ulcerações ou erosões no interior de placas ou estrias brancas 

irradiadas (lesões discóides), e máculas eritematosas extensas que podem ou não estar 

acompanhadas de áreas ulcerativas ou erosadas. Em um mesmo paciente, é possível encontrar 

expressão de todas estas combinações, sendo mucosa jugal, palato duro e lábio inferior os 

locais mais afetados. 1,2 O tamanho das lesões é variável, podendo variar desde uma pequena 

erosão superficial até uma área larga e extensa, sendo importante o profissional reconhecer 

estas diferentes apresentações clínicas, vislumbrando a possibilidade do estabelecimento de 

um diagnóstico precoce. Todavia, não está claro se a presença de lesões bucais é preditiva 

para a atividade da doença.3,6 

Já outras manifestações bucais do LES constituem-se de gengivite descamativa, 

gengivite marginal, infecções odontogênicas e outras infecções de cabeça e pescoço sem 

sintomas óbvios, desordens na articulação têmporo-mandibular (artralgias e artrites), 

ceratoconjuntivite seca, higiene bucal deficiente devido às lesões dolorosas, ardência bucal, 

xerostomia, doenças das glândulas salivares e disgeusia.7 A xerostomia pode levar ao aumento 

da ocorrência de cáries e à predisposição a candidíase bucal, especialmente se estiverem 

sendo administrados agentes imunossupressores, como prednisona. 8Além disso, a leucoplasia 

pilosa oral (LPO), lesão branca relacionada à infecção pelo vírus Epstein-Barr (EBV) que 

pode ser diagnosticada através da citopatologia e observada principalmente nas bordas laterais 
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da língua, sendo um importante marcador de imunossupressão9, também pode estar presente 

nos pacientes com LES.10  

O exame histopatológico das lesões bucais de LES revela para ou ortoceratose, 

degeneração vacuolar da membrana basal, infiltrado mononuclear liquenóide e vasculite 

profundos. 11 Ainda, observa-se espessamento da membrana basal, característica que difere do 

aspecto histopatológico do líquen plano bucal, principal diagnóstico diferencial do LES. 12,13 

O presente estudo, respaldando-se nos dados da literatura especializada, tem como 

objetivo descrever os achados bucais encontrados nos pacientes com LES, através de exames 

clínico, histo e citopatológicos da cavidade bucal. 

 

PACIENTES E MÉTODOS 
 

Neste estudo, avaliamos 155 pacientes maiores de 18 anos com diagnóstico de 

LES, segundo critérios definidos pelo ACR, que compareceram aos ambulatórios de 

reumatologia e de nefrologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE)/Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – Grupo I - e Hospital Universitário Antonio Pedro 

(HUAP)/Universidade Federal Fluminense (UFF) – Grupo II -  no período de setembro de 

2007 a setembro de 2008. 

Após concordância do paciente, o exame físico de toda a boca era realizado 

utilizando-se espátulas de madeira, gaze, iluminação direta e luvas de procedimento, após 

proteção do profissional. Realizou-se biópsia incisional em todas as lesões onde houve 

possibilidade. Para este procedimento, utilizaram-se os equipamentos de proteção como 

máscara e gorros descartáveis, jaleco, luva cirúrgica estéril, seringa carpule, anestésico tópico, 

agulha, tubete anestésico (mepivacaína com adrenalina 1:100.000), cabo e lâmina de bisturi 

número 15, borracha de aspiração, porta agulha, tesoura reta de ponta romba, tesoura curva de 

ponta romba e fio de sutura de seda 3.0. No início do procedimento, era aplicado anestésico 
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tópico no local de penetração da agulha. Posteriormente, a agulha era introduzida suavemente 

no tecido no local da injeção. As técnicas anestésicas utilizadas foram as de anestesia 

troncular ou local, na periferia da lesão, dependendo da localização da mesma. Em seguida, 

realizava-se incisão da lesão, em forma de cunha, com lâmina de bisturi, abrangendo também 

uma área sem lesão. Finalmente, procedia-se a sutura da região. O fragmento era 

acondicionado em recipiente plástico com formol tamponado a 10%, contendo o nome do 

paciente e o local da lesão. 

Foram realizados raspados das bordas laterais direita e esquerda da língua, um de 

cada borda, de todos os pacientes e dois raspados da lesão, quando presente. Quando havia 

suspeita de infecção por candidíase, também eram realizados dois raspados da região 

acometida. Para tanto, utilizaram-se escovas endocervicais ginecológicas estéreis (Kolplast ci 

Ltda.). O material proveniente dos raspados foi transferido na forma de esfregaço através de 

movimentos rotatórios da escova para uma lâmina de vidro convencional com extremidade 

fosca, previamente identificada. As lâminas contendo os esfregaços foram acondicionadas em 

recipiente plástico e fixadas em álcool 96°.  

As biópsias foram encaminhadas ao Serviço de Anatomia Patológica do 

HUAP/UFF. Neste procederam-se a realização da macroscopia, da técnica histológica com 

impregnação e inclusão em parafina, da microtomia com cortes de 5 µm de espessura e da 

coloração pelas técnicas de Hematoxilina e Eosina (HE) e ácido periódico de Schiff (PAS). 

As lâminas foram analisadas histopatologicamente em microscópios ópticos da marca Nikon 

por médica patologista experiente em afecções bucais. 

Ainda, as lâminas com esfregaços foram encaminhadas ao Serviço de Anatomia 

Patológica do HUAP/UFF, onde foram coradas pela técnica de Papanicolaou e de PAS, sendo 

esta última solicitada apenas quando havia suspeita de candidíase e na presença de lesão 

suspeita de LES.  Os esfregaços foram avaliados por profissional experiente. 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os valores quantitativos foram demonstrados como média±desvio padrão. O teste 

do qui-quadrado foi utilizado, considerando-se como estatisticamente significativo o valor de 

p<0,05. 

RESULTADOS 

Inicialmente realizou-se uma análise sobre o perfil da amostra populacional 

estudada. Verificou-se que dos 155 pacientes, 94,1% (145/155) eram mulheres e 5,9% 

(10/155) homens. O perfil de gênero não apresentou divergência quando estudado 

isoladamente, entre os diferentes grupos de pacientes (Grupo I e Grupo II). A idade variou de 

20 a 76 anos com média de 41,2 anos (desvio padrão de 12,3 anos). 

No que diz respeito aos sinais e sintomas extra e intra-bucais, 79,3% (123/155) 

apresentaram língua saburrosa e 37,4% (58/155) xerostomia. A minoria apresentou dor de 

Articulação Têmporo mandibular (ATM) (25,1%; 39/155) e síndrome seca (7,8%; 12/155). 

Dentre os pacientes do Grupo I, estes valores corresponderam a 77,0% (87/113), 44,2% 

(50/113), 28,3% (32/113) e 7,0% (8/113), respectivamente. Já analisando-se isoladamente o 

Grupo II, estes valores foram de 85,7% (36/42), 19,0% (8/42), 16,6% (7/42) e 9,5% (4/42), 

respectivamente. 

No Grupo I, foram atendidos três pacientes que apresentavam lesões bucais 

(HUPE/UERJ), todavia estes não compareceram nas datas agendadas para as biópsias, não 

sendo possível a análise histopatológica destes indivíduos. 

Na amostra total, foram identificadas 13 lesões bucais, em 10 pacientes. A média 

de idade dos pacientes que apresentaram lesões bucais foi de 45,9 anos (desvio padrão de 13,8 

anos). Oito mulheres foram acometidas, correspondendo a 80,0% da amostra, enquanto dois 

homens apresentaram lesão, o que correspondeu a 20,0%. O dorso de língua foi acometido em 
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38,4% (5/13) dos casos, mucosa jugal direita em 30,8% (4/13), e lábios em 30,8% (4/13). O 

aspecto clínico branco/eritematoso correspondeu a 46,2% (6/13), eritematoso/ulcerado, 

eritematoso/ulcerado/crostoso e eritematoso/crostoso a 15,4% (2/13) cada um e o aspecto 

clínico amarelado correspondeu a 7,8% (1/13) (Tabela 1). 

TABELA 1 - Distribuição dos pacientes com LES que apresentaram lesões bucais, de acordo 
com gênero, idade, cor, local da lesão, aspecto clínico e hábitos viciosos. 

 

 Nos pacientes pertencentes ao Grupo II, foram identificadas e biopsiadas oito lesões 

bucais, em sete pacientes. A tabela 2 informa a distribuição do local e as características 

histopatológicas das lesões bucais presentes nos pacientes com LES.  De maneira geral, estas 

foram diagnosticadas, ao exame histopatológico, como: alteração inespecífica, com 

hiperplasia epitelial associada a edema de lâmina própria acentuado (1/8; 14,3%) e mucosite 

inespecífica (1/8; 14,3%), podendo ambas estarem relacionadas a manifestações do LES; 

hiperplasia epitelial com hiperceratose, áreas superficiais e focais de microabscessos e atipias 

celulares (1/8; 14,3%), podendo ser compatível com eritema migratório benigno; mucosite 

psoriasiforme, compatível com eritema migratório benigno (1/8; 14,3%); lipoma e candidíase 

(1/8; 14,3%); erosão associada à vasculite e inflamação crônica, compatível com a indicação 

clínica de lúpus eritematoso (1/8; 14,3%); queilite por lúpus eritematoso sistêmico, associada 
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à displasia epitelial moderada (1/8; 14,3%) e queilite actínica (1/8; 14,53%), no mesmo 

paciente (Figura 1). 

TABELA 2 - Distribuição do local e as características histopatológicas das lesões bucais 
presentes nos pacientes com LES. 
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FIGURA 1. Aspectos clínico, histopatológicos e citopatológicos do paciente 7. A. Aspecto clínico: 

Lesão eritematosa distribuída entre semimucosa e mucosa interna de lábio inferior, de limites 

imprecisos e apresentando áreas tumefeitas com aspecto de perda de elasticidade. Presença de queilite 

angular. B. Aspectos histopatológicos: Áreas de atrofia (seta amarela) e hiperplasia epitelial (seta 

preta), paraceratose (seta verde), e infiltrado inflamatório profundo (seta branca) (HE, 100X). C. 

Paraceratose (seta preta) e cristas epiteliais alongadas (seta amarela) (HE, 200X). D. Vasculite (seta 

preta) e infiltrado inflamatório profundo (HE, 200X). E. Pleomorfismo, hipercromatismo nuclear e 

aumento da relação núcleo-citoplasma (displasia epitelial moderada) (HE, 400X). F. Aspectos 

citopatológicos: Esfregaço das bordas laterais de língua, exibindo placas de células ceratinizadas, com 

hifas de cândida sp (setas pretas) (Papanicolaou, 400X). G. Placas de células ceratinizadas, exibindo 

hifas de cândida sp (seta preta) e célula com núcleo em colar (seta amarela) (Papanicolaou, 400X). 

 

Foram realizados esfregaços para avaliação citopatológica em 110 pacientes. Em 

todos eles, foram feitos esfregaços das bordas laterais de língua, que em 46,4% (51/110) 

apresentaram-se dentro dos limites da normalidade (DLN), em 29,0% (32/110) observou-se 

inflamação leve (IL), em 5,5% (6/110) inflamação moderada (IM), em 2,7% (3/110) 

inflamação acentuada (IA), em 13,7% (15/110) candidíase e em 3,7% (4/110) leucoplasia 

pilosa oral (LPO). Os 15 casos de candidíase diagnosticados nas BLL não apresentavam lesão 

diagnosticável clinicamente, bem como três dos quatro casos de LPO.  A prevalência de 

candidíase na amostra total, independentemente do local onde foi feito o esfregaço, 

correspondeu a 20,1% (23/110). Dentre os esfregaços realizados no palato, devido a suspeita 

de candidíase por uso de próteses, a prevalência desta infecção fúngica correspondeu a 36,4% 

(4/11), de esfregaços DLN a 36,4% (4/11), de IL a 18,2% (2/11)  e  de IM a 9,1% (1/11). 

Entre os pacientes do Grupo I, 55,7% (39/70) dos esfregaços analisados em 

bordas laterais de língua foram classificados como DLN, em 28,6% (20/70) foi observada IL, 

em 2,9% (2/70) IM, em 1,4% (1/70) IA, em 10,0% (7/70) candidíase e em 1.4%, (1/70) LPO. 
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Já no Grupo II, 30,0% (12/40) dos esfregaços analisados em bordas laterais de língua estavam 

DLN, 30,0% (12/40) exibiram IL, 10,0% (4/40) IM, 5,0% (2/40) IA, 20,0% (8/40) candidíase 

e 7,5% (3/40) LPO. A prevalência de candididíase no Grupo I, independente do local em que 

foi realizado o raspado, correspondeu a 12,9% (9/70), e a do Grupo II a 35,0% (14/40). 

O teste do qui-quadrado indicou inexistência de diferença estatisticamente 

significativa (p>0,05) entre as proporções de cada diagnóstico de citopatologia nos Grupos I e 

II, exceto para os esfregaços classificados como DLN, para os quais houve diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05) entre as proporções de casos nos Grupos I e II (z = 

2,40; valor-p = 0,008). 

 

DISCUSSÃO 

A escassez de estudos na literatura nacional e internacional referentes às lesões 

bucais em pacientes com LES nos motivou a realizar esta pesquisa. 

A prevalência de pacientes com lesões de mucosa bucal nos pacientes com LES 

(6,5%; 10/155) foi semelhante à relatada por outros estudos. 14,15 No entanto, ao analisarmos 

os pacientes do Grupo II isoladamente, a prevalência de 16,7% é superior a estes estudos. É 

importante ressaltar que esta prevalência refere-se a todas às lesões biopsiadas neste grupo, 

relacionadas ou não ao LES.  

Em um estudo saudita 16, foi encontrada prevalência de 19,0% para lesões de 

mucosa bucal, e em outro estudo nacional 17, este valor foi de 51,3%. Todavia, nos estudos 

citados não houve elucidação a respeito da metodologia utilizada para a realização dos 

exames clínicos intra-bucais, assim como não houve discriminação da nomenclatura das 

lesões diagnosticadas e nem realização de exames histopatológicos e citopatológicos.  
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Em relação ao gênero dos pacientes com lesão bucal, 20% (2/10) eram homens e 

80% (8/10) mulheres. A percentagem de homens foi maior do que as relatadas em outros 

estudos. 2,13,15 

Os sítios de acometimento prevalentes de lesões bucais em pacientes com LES 

são mucosa jugal, palato duro e lábio inferior 18,19. Todavia, em nosso estudo, em ordem 

decrescente, o dorso de língua (38,4%), seguido por mucosa jugal (30,8%) e lábios (30,9%) 

consistiram nos locais prevalentes. As lesões de LES podem manifestar-se clinicamente, na 

mucosa bucal, com apresentações variadas. O aspecto clínico prevalente no nosso estudo 

correspondeu ao branco/eritematoso (46,2%), seguido pelo eritematoso/ulcerado/crostoso e 

eritematoso/crostoso, o que corrobora com os achados descritos na literatura20.  

Os aspectos histopatológicos das lesões bucais de LES são inespecíficos, podendo 

estar presentes variadas alterações como para e ortoceratose, acantose, atrofia epitelial, 

degeneração vacuolar da camada basal, espessamento da membrana basal e infiltrado 

mononuclear liquenóide e vasculite nos tecidos conectivos profundos.1,2,7,15A análise 

histopatológica deve ser correlacionada com a apresentação clínica e com o teste de 

imunofluorescência direta, sempre que for possível sua realização. 1,8 Ao analisar-se 

microscopicamente um caso suspeito de LES, deve-se sempre atentar para as características 

sugestivas, como a profundidade do infiltrado inflamatório, a vasculite e o espessamento da 

lâmina basal, bem como para os possíveis diagnósticos diferenciais, que são realizados 

principalmente com o líquen plano bucal e com o eritema multiforme. 

Das oito lesões em que foram realizadas biópsias, apenas três, sendo duas numa 

mesma paciente, foram compatíveis com a indicação clínica de LES. Ainda, duas lesões 

mostraram-se inespecíficas, podendo estar relacionadas a manifestações bucais do LES.   

As lesões no vermelhão dos lábios, principalmente do lábio inferior, merecem 

especial atenção do profissional, pois podem estar relacionadas à queilite lúpica12 com ou sem 
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displasia epitelial. Não há relatos na literatura que caracterizem as displasias epiteliais bucais 

encontradas nos pacientes lúpicos. Todavia, em um caso clínico de nossa amostra, a análise 

microscópica revelou displasia epitelial moderada associada à queilite lúpica. O exame 

citopatológico da mesma paciente revelou candidíase e LPO, refletindo, portanto, 

imunocomprometimento. Estes casos necessitam de rápida intervenção cirúrgica e terapêutica, 

além de acompanhamento regular, a fim de evitar a progressão das lesões. 

No presente estudo, realizou-se análise citopatológica em 110 pacientes. A 

citopatologia é um método confiável, de fácil execução e de baixo custo.21 O principal 

objetivo do exame citopatológico bucal em pacientes com LES é o de afastar infecções que 

possam estar associadas à doença, como candidíase, LPO e herpes simples e o de diagnosticar 

displasias epiteliais. Além disso, trata-se de um exame menos invasivo do que a biópsia, 

vantagem importante para estes pacientes, que apresentam risco elevado de infecções, devido 

ao comprometimento da imunidade. Não há estudos a respeito de citopatologia bucal em 

pacientes lúpicos, o que inviabilizou a comparação com outras publicações. 

São escassos os relatos na literatura sobre a prevalência de candidíase bucal em 

pacientes com LES.  Foi relatada uma prevalência de cerca de 4,0% de candidíase bucal em 

100 pacientes lúpicos 22. Já um estudo polonês mais recente relatou prevalência de 73,3% de 

candidíase bucal, através da inoculação de swabs  de mucosa bucal, em ágar de Sobouraud em 

pacientes transplantados renais que faziam uso de imunossupressores23. Após exame de 

citologia esfoliativa, foi descrita uma prevalência de 18,7% (17/90) de candidíase  bucal  e de 

12,2 % (11/90) de LPO , após exame clínico,  também em pacientes transplantados renais sob 

terapia imunossupressora, utilizando os medicamentos habituais dos pacientes com LES24. 

Nós encontramos uma prevalência de 20,1% (23/110) de candidíase, semelhante, portanto, ao 

achado deste último estudo. Dentre estes 23 casos, 15 (65,2%, 15/23) foram provenientes de 

esfregaços das bordas laterais de língua, com ausência de lesão clínica. Daí, a importância 
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indiscutível da citopatologia no diagnóstico de candidíase subclínica. Dentre os pacientes que 

apresentaram lesão bucal, a prevalência de candidíase correspondeu a 60,0% (6/10), afetando 

mucosa jugal, dorso de língua e bordas laterais de língua. Encontramos uma prevalência de 

3,7% (4/110) de LPO, o que contrasta com o resultado de GARCIA et al. Todavia, os autores 

deste estudo estabeleceram o diagnóstico de LPO somente através de exame clínico. É 

importante relatar o fato de que, dentre os 10 pacientes com lesão bucal do nosso estudo, 

30,0% (3/10) apresentaram LPO, o que sugere que estes pacientes apresentaram-se altamente 

imunossupressos pela terapia ou devido à própria doença.  

Cabe enfatizar o caráter pioneiro deste estudo ao analisar os achados bucais, de 

uma forma minuciosa e criteriosa, em pacientes com LES, sendo, portanto, de grande 

relevância. No entanto, são necessários mais estudos a respeito das manifestações bucais no 

LES, a fim de efetivamente obtermos melhoras significativas na qualidade de vida dos nossos 

pacientes.  
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APÊNDICES 

Apêndice 1 

 
Distribuição dos pacientes que apresentaram lesão bucal, de acordo, com o gênero, 

idade, cor, diagnóstico histopatológico e citopatológico. 
 

 

BLL – bordas laterais de língua; DL – dorso de língua; LI – lábio inferior; MJD – mucosa 
jugal direita; DLN – dentro dos limites da normalidade; IL – inflamação leve; IM – inflamação 
moderada; IA – inflamação acentuada; Csp – candidíase; OHL – leucoplasia pilosa oral. 
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Apêndice 2 
 

Diagnósticos citopatológicos dos pacientes que não apresentaram lesões bucais 

Paciente  Gênero  Idade Cor  Diagnóstico 
citopatológico 

1 F 35 Branca BLL – DLN 
2 F 53 Branca BLL – Csp 
3 F 38 Parda BLL – IL 
4 M 27 Parda BLL – DLN 

Palato - Csp 
5 F 32 Branca BLL – Csp 
6 F 39 Branca BLL – IL 
7 F 34 Branca BLL – IM 
8 F 37 Branca BLL – IL 
9 F 25 Branca BLL – IL 
10 F 37 Branca BLL – IL 
11 F 31 Branca BLL – DLN 
12 F 27 Branca BLL – IL 
13 F 30 Branca BLL – IL 
14 F 32 Branca BLL – IL 
15 F 32 Branca BLL – DLN 
16 F 31 Branca BLL – DLN 
17 F 26 Branca BLL – DLN 
18 F 32 Branca BLL – DLN 
19 F 40 Branca BLL – IA 
20 F 43 Negra BLL – IL 
21 F 50 Branca BLL – DLN 

Palato - DLN 
22 F 61 Branca BLL – DLN 
23 F 48 Branca BLL – IL 

Palato – IL 
24 F 34 Negra BLL – IL 
25 F 42 Branca BLL – DLN 
26 F 43 Negra BLL – DLN 
27 F 46 Parda BLL – DLN 
28 F 67 Branca BLL – DLN 
29 F 40 Negra BLL – DLN 
30 F 33 Parda BLL – DLN 

Palato - DLN 
31 M 27 Branca BLL – IL 
32 F 33 Parda BLL – Csp 
33 F 49 Negra BLL – IL 
34 F 40 Negra BLL – IM 

Palato - Csp 
35 F 40 Negra BLL – IA 
36 F 35 Negra BLL – IL 
37 M 28 Branca BLL – IL 
38 F 59 Parda BLL – IL 
39 F 30 Parda BLL – DLN 
40 F 27 Negra BLL – IL 
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41 F 35 Negra BLL – DLN 
42 F 45 Negra BLL – DLN 
43 M 38 Parda BLL –DLN 
44 F 45 Negra BLL – IL 
45 M 48 Branca BLL – IL 
46 F 27 Parda BLL – IL 
47 F 32 Branca BLL – IM 
48 F 41 Parda BLL – Csp 
49 F 21 Parda BLL – IM 
50 F 51 Branca BLL – IL 

Palato - DLN 
51 F 54 Branca BLL – DLN 
52 F 41 Branca BLL – IL 
53 F 51 Parda BLL – Csp 
54 M 29 Branca BLL – IL 
55 F 51 Parda BLL – DLN 

Palato – IM 
56 F 31 Parda BLL – IL 
57 F 21 Parda BLL – Csp 
58 F 21 Branca BLL – Csp 
59 F 64 Parda BLL – IL 
60 F 41 Branca BLL – Csp 

Palato - Csp 
61 F 48 Branca BLL – DLN 

Palato- IL 
62 F 47 Negra BLL – DLN 
63 F 39 Negra BLL – IM 
64 F 50 Branca BLL – DLN 
65 F 43 Branca BLL – DLN 
66 F 59 Parda BLL – DLN 
67 F 47 Negra BLL – DLN 
68 F 38 Parda BLL – IL 
69 F 26 Parda BLL – IL 
70 F 28 Parda BLL – DLN 

Palato - DLN 
71 F 57 Parda BLL – DLN 
72 F 55 Parda BLL – IM 
73 F 22 Branca BLL – DLN 
74 F 35 Branca BLL – Csp 
75 F 62 Parda BLL – DLN 
76 F 31 Branca BLL – DLN 
77 F 58 Parda BLL – DLN 
78 F 33 Parda BLL – DLN 
79 F 36 Parda BLL – IL 
80 F 21 Negra BLL – IL 
81 F 49 Branca BLL – DLN 
82 M 62 Branca BLL – DLN 
83 F 45 Parda BLL – DLN 
84 F 44 Branca BLL – DLN 
85 F 41 Parda BLL – DLN 
86 F 28 Branca BLL – IL 
87 F 49 Branca BLL – DLN 
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88 F 29 Branca BLL – Csp 
89 F 44 Parda BLL – DLN 
90 F 38 Parda BLL – DLN 
91 F 35 Negra BLL – DLN 
92 F 31 Branca BLL – Csp 

Palato -Csp 
93 F 51 Branca BLL – DLN 
94 F 36 Negra BLL – DLN 
95 F 40 Negra BLL – IA 
96 F 21 Branca BLL – Csp e OHL 
97 F 23 Negra BLL – DLN 

      98 M 33 Negra BLL – DLN 
99 F 43 Parda BLL – IL 

          100 F 69 Branca BLL – DLN 
 
BLL – bordas laterais de língua; DL – dorso de língua; DLN – dentro dos limites da 
normalidade; IL – inflamação leve; IM – inflamação moderada; IA – inflamação 
acentuada; Csp – candidíase; OHL – leucoplasia pilosa oral. 
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Apêndice 3 
 

Esfregaços dos pacientes que manifestaram candidíase e não apresentaram outra 
lesão bucal 

       

        

        

       

        

 

A B C 

D E F 

G H I 

J K L 

M N O 

P 
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A. BLL - Placa de células ceratinizadas, com hifas de cândida sp. (Papanicolaou, 1000X). P 2 
B. Palato – Placa de células ceratinizadas, com hifas de cândida sp. (PAS, 400X). P 4 
C. BLL - Placa de células ceratinizadas, com hifas de cândida sp. (Papanicolaou, 400X). P 5 
D. BLL - Placa de células ceratinizadas, com hifas de cândida sp. (Papanicolaou, 1000X). P 32 
E. Palato – Placa de células ceratinizadas, com hifas de cândida sp. (PAS, 400X). P 34 
F. BLL - Placa de células ceratinizadas, com hifas de cândida sp. (Papanicolaou, 1000X). P 48 
G. BLL - Placa de células ceratinizadas, com hifas de cândida sp. (PAS, 400X). P 53. 
H. BLL - Hifas de cândida sp. (PAS, 400X). P 57 
I. BLL - Placa de células ceratinizadas, com hifas de cândida sp. (Papanicolaou, 400X). P 58 
J. Palato – Placa de células ceratinizadas, com hifas de cândida sp. (PAS, 400X). P 60 
K. BLL - Placa de células ceratinizadas, com hifa de cândida sp. (Papanicolaou, 400X). P 60 
L. BLL - Placa de células ceratinizadas, com hifas de cândida sp. (Papanicolaou, 1000X). P 74 
M. BLL - Placa de células ceratinizadas, com hifas de cândida sp. (PAS, 400X). P 88 
N. Palato – Hifa de cândida sp. (PAS, 400X). P 92 
O. BLL - Hifas de cândida sp. (PAS, 400X). P 92 
P. BLL - Placa de células ceratinizadas, com hifas de cândida sp.(seta amarela) e células com núcleo 
em colar (seta preta) (Papanicolaou, 1000X). P 96 
 

 

 

 

 

 

 


