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OCORRÊNCIA DAS MANIFESTAÇÕES BUCAIS EM CRIANÇAS ASSISTIDAS NA 

CLÍNICA DE ODONTOPEDIATRIA, DA UNIVERSIDADE SAGRADO CORAÇÃO, 

BAURU, SP 

 

1. RESUMO 

 

Este estudo apresenta as ocorrências das manifestações bucais no paciente infantil 

com o objetivo de informar ao cirurgião-dentista, o seu diagnóstico e tratamento, 

capacitando-o a diferenciá-las das demais patologias. Para identificar as 

manifestações mais prevalentes, foi feito acompanhamento e registro dos 

atendimentos realizados na Clínica de Odontopediatria, da Faculdade de 

Odontologia da Universidade do Sagrado Coração, no período de outubro de 2012 a 

julho de 2013. Neste período, foram atendidas 129 crianças, sendo que 13 (10%) 

apresentaram alguma manifestação bucal em tecidos envolvendo tecidos moles. Os 

dados foram registrados por um único examinador em planilha própria, constando a 

identificação do paciente e estado geral, tamanho, aspecto e localização da 

alteração, se única ou múltipla, sintomas, tempo de instalação, resultado da biópsia 

(nos casos que forem realizadas), tratamento e tempo de recuperação, provável 

diagnóstico e tratamentos odontológicos realizados. As alterações bucais registradas 

foram: fístula/abscesso no rebordo alveolar (46%); estomatite herpética primária 

(15%); úlcera aftosa (15%); herpes simples recorrente (8%); língua fissurada (8%) e 

alveólise (8%). A localização mais frequente das alterações bucais registradas foi a 

mucosa alveolar superior (38%), seguida da mucosa alveolar inferior (13%), lábio 

superior direito (15%), maxila anterior (8%), rebordo gengival alveolar superior (8%) 

e dorso da língua (8%).  

Palavras-chave: Lesões dos tecidos moles. Epidemiologia. Criança.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A prevalência de lesões bucais em crianças é demonstrada na literatura em 

estudos retrospectivos que utilizam biópsias orais realizadas em centros de 

diagnóstico bucal em diversos países, inclusive no Brasil, ou mesmo por 

levantamentos epidemiológicos relacionados a condições específicas em 

populações infantis, como idade, sexo, alterações sistêmicas e alergias. Apesar 

desses estudos fornecerem informações importantes, é preciso lembrar que tais 
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dados não refletem a prevalência de lesões orais comumente detectadas pelos 

dentistas em seus consultórios, já que algumas entidades patológicas, tais como 

herpes e úlceras aftosas, são diagnosticadas com base em aspectos clínicos e 

anamnese. Além dos aspectos clínicos, os relatos sintomáticos e a história da lesão 

são fundamentais para um diagnóstico seguro. Porém, esses dados, quando 

reportados pelo paciente infantil, não são muito confiáveis, devido à dificuldade das 

crianças em descrever sensações e detalhes do desenvolvimento da lesão. O 

diagnóstico precoce é fundamental para que se possa estabelecer o tratamento 

adequado.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Registrar a ocorrência das manifestações bucais no paciente infantil atendido 

na Clínica de Odontopediatria, da Faculdade de Odontologia, Universidade Sagrado 

Coração, Bauru, SP. 

Apresentar a frequência das manifestações bucais detectadas no paciente 

infantil, de 6 a 12 anos, de agosto de 2012 a junho de 2013. 

 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Tipo de estudo 

Estudo observacional transversal 

População de Referência 

Pacientes de 6 a 12 anos de idade, atendidos na Clínica da Disciplina de 

Odontopediatria, Faculdade de Odontologia - Universidade Sagrado Coração, em 

Bauru, São Paulo, que foram submetidos à anamnese e exame clínico extra e 

intrabucal, no período de agosto de 2012 a junho de 2013.   

Aspectos éticos  
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A pesquisa iniciou-se após ser submetida e aprovada pelo Comitê de Ética da 

Universidade Sagrado Coração (ANEXO 1). Os pacientes menores de 18 anos têm, 

em seus prontuários, termo de consentimento elaborado pela própria Universidade 

para o início do tratamento, no entanto, um termo de consentimento livre e 

esclarecido específico para o presente estudo foi desenvolvido para ser assinado 

pelos pais ou responsáveis (ANEXO 2). 

Coleta de dados 

As crianças que frequentam a Clínica de Odontopediatria recebem tratamento 

odontológico restaurador e/ou preventivo, em atendimentos agendados, 

semanalmente, por alunos do sétimo e oitavo semestre do curso de Odontologia, 

sob a supervisão de professores da Disciplina. Exames radiográficos, biópsias e 

outros exames laboratoriais são solicitados somente quando necessário, para 

elaborar o diagnóstico definitivo (Tommasi, 2002). 

Para este trabalho, uma única pesquisadora observou cada um dos 

pacientes, registrando em ficha clínica elaborada para o presente estudo (ANEXO 

3):  

- Gênero (masculino ou feminino);  

- Idade;  

- Cor da pele (branca, negro, parda, outra);  

- Estado geral do paciente;  

- Alterações bucais: presente e ausente;  

Se presente foi registrado: 

o localização 

o número de lesões 

o cor 

o aspecto 

o tamanho 
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o sintomas 

o tempo de instalação 

 

- Diagnóstico:  

o exclusivamente clínico 

o clínico e radiográfico 

o clínico e histopatológico 

o clínico, radiográfico e histopatológico 

- Tratamento realizado: sim ou não 

- Tempo de recuperação 

- Tratamento odontológico realizado 

- Procedência do paciente: encaminhado ou não.  

Se encaminhado: 

o Serviço Público Municipal 

o Serviço Público de outra cidade 

o Serviço Particular 

o Outros 

 

Os dados foram arquivados em formulários próprios, desenvolvidos para a 

pesquisa, codificado para preservar o sigilo dos participantes da pesquisa. 

Observações:  

*A lesão foi categorizada segundo o CID-10 (WHO, 2008), utilizando-se o Capítulo 

XI: Doenças do Aparelho Digestivo – Doenças da Cavidade Oral, das Glanduas 

Salivares e dos Maxilares (ANEXO 4). 

**A localização da lesão foi categorizada com base no diagrama de Roed Petersen e 

Renstrup (1969), modificada por Kleinman (1994), e Freitas (2004) (ANEXO 5). 

 

Banco de Dados e Análise Estatística 
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 As variáveis definidas no estudo foram organizadas em planilhas do programa 

Excel® versão 2007 (Microsoft Corporation, USA). Os dados obtidos na coleta estão 

apresentados pela frequência absoluta e relativa.  

 

5. RESULTADOS 

 

Nas fichas clínicas foram anotadas todas as ocorrências de manifestações 

bucais encontradas nos pacientes infantis atendidos na Clínica de Odontopediatria 

da Faculdade de Odontologia da Universidade Sagrado Coração, com exceção das 

ocorrências de lesões de cárie e demais alterações em tecidos duros, como as 

hipoplasias e anomalias dentárias. No período de outubro de 2012 à junho de 2013 

foram atendidas 129 crianças, sendo que 13 (10%) apresentaram algum tipo de 

alteração bucal.  

As crianças foram atendidas com horários semanais, por alunos do oitavo 

semestre letivo do curso de Odontologia supervisionados pelos docentes da 

Disciplina. As manifestações bucais foram registradas por um único examinador que 

também as registrou por meio de imagens.  

A média de idade das crianças que apresentaram algum tipo de manifestação 

foi de 7 anos, sendo que a criança mais jovem tinha 6 anos e a mais velha 11 anos. 

Em relação ao gênero das crianças acometidas por alterações, 54% eram do gênero 

masculino e 46% do gênero feminino. 

As alterações bucais registradas foram: fístula/abscesso no rebordo alveolar 

(46%) (Figura 1); estomatite herpética primária (15%) (Figura 2); úlcera aftosa (15%) 

(Figura 3); herpes simples recorrente (8%) (Figura 4); língua fissurada (8%) (Figura 

5) e alveólise (8%) (Figura 6). 

A localização mais frequente das alterações bucais registradas foi a mucosa 

alveolar superior (38%), seguida da mucosa alveolar inferior (13%), lábio superior 

direito (15%), maxila anterior (8%), rebordo gengival alveolar superior (8%) e dorso 

da língua (8%). 
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Figura 1. Aspecto clínico de fístula no rebordo alveolar superior referente à 

extensa lesão de cárie e infecção do elemento 55. 

 

 

Figura 2. Aspecto clínico da estomatite herpética primária localizada no lábio 

superior e inferior, em fase de crosta e cicatrização. 
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Figura 3. Aspecto clínico da úlcera aftosa bucal presente no rebordo alveolar 

inferior. 

 

 

Figura 4. Aspecto clínico da herpes simples recorrente localizada na região 

peribucal, lábio superior e inferior. 
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Figura 5. Aspecto clínico da língua fissurada. 

 

 

 

Figura 6. Aspecto clínico e radiográfico da alveólise do elemento 61. 

 

 

 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

9 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação das 129 crianças atendidas na Clínica de Odontopediatria da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Sagrado Coração, no período de outubro 

de 2012 à junho de 2013, mostrou que 13 crianças entre 6 e 12 anos (10%) 

apresentaram algum tipo de alteração bucal, sendo estas: fístula/abscesso no 

rebordo alveolar (46%); estomatite herpética primária (15%); úlcera aftosa (15%); 

herpes simples recorrente (8%); língua fissurada (8%) e alveólise (8%) 
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