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Apresentação

O livro Preparatório para residência em Buco-Maxilo-Facial 2020 é o mais organizado e completo 
livro para os dentistas que desejam ser aprovados nas residências do Brasil. Fruto de um rigoroso tra-
balho de seleção de questões de residência e elaboração de novos conteúdos, atende às mais diver-
sas áreas de conhecimento da Odontologia.

A presente obra foi redigida a partir do uso de 5 premissas didáticas que julgamos ser de fundamental 
importância para todo estudante que deseja ser aprovado nos mais diversos exames na Odontologia:

1. Questões comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as incorretas), por autores especia-
lizados. 

2. 100% das questões são de residências passadas.
3. Questões selecionadas com base nas disciplinas e assuntos mais recorrentes nos concursos. 
4. Resumos práticos ao final de cada capítulo.
5. Questões categorizadas por assunto e grau de dificuldade sinalizadas de acordo com o seguinte 

modelo:

O livro Preparatório para residência em Buco-Maxilo-Facial 2020 será um grande facilitador para 
seus estudos, sendo uma ferramenta diferencial para o aprendizado e, principalmente, ajudando vo-
cê a conseguir os seus objetivos.

Bons estudos!

Fernanda Fernandes
Editora
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01 (VUNESP – PREFEITURA DE VALINHOS/SP – 2019) 
Em semiologia, a lesão fundamental ca-

racterizada por perda parcial do tecido epitelial 
sem atingir o tecido conjuntivo adjacente é co-
mumente denominada:

 Ⓐ Bolha.
 Ⓑ Erosão.
 Ⓒ Vesícula.
 Ⓓ Úlcera.
 Ⓔ Pápula.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Bolha é uma lesão elevada, 
acima de 3mm, com conteúdo líquido. Exemplo 
de bolha: Pênfigo Vulgar.
Alternativa B: CORRETA. Erosão é uma lesão em que 
há perda parcial do tecido epitelial sem atingir o 
tecido conjuntivo adjacente. Quando não há ex-
posição do conjuntivo, o paciente não sente dor. 
Exemplo de erosão: Líquen Plano.
Alternativa C: INCORRETA. Vesícula é uma lesão eleva-
da, de até 3mm, com conteúdo líquido. Exemplo 
de vesícula: Herpes Labial.
Alternativa D: INCORRETA. Úlcera é uma lesão em que 
há perda total do epitélio com exposição do te-
cido conjuntivo. Geralmente essas lesões san-
gram clinicamente, porque no tecido conjuntivo 
existem células de vasos sanguíneos. Além disso, 
no tecido conjuntivo existe a presença de tecido 
nervoso, então o paciente sente dor a qualquer 
estímulo externo. Exemplo de úlcera: Afta.
Alternativa E: INCORRETA. Pápula é uma lesão, de até 
5mm, em que a altura é maior ou do mesmo ta-
manho que a extensão. Exemplo de pápula: Grâ-
nulos de Fordyce.
Resposta: Ⓑ

02 (RBO – TAMBAÚ/SP – 2018) É correto afirmar 
que a mucocele é uma patologia:

 Ⓐ Epitelial.
 Ⓑ Maligna.
 Ⓒ Das glândulas salivares.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. A mucocele não é uma pa-
tologia epitelial.
Alternativa B: INCORRETA. A mucocele é uma patolo-
gia benigna.
Alternativa C: CORRETA. A mucocele é uma patologia 
das glândulas salivares.
Alternativa D: INCORRETA. A mucocele não é uma pa-
tologia osteogênica.
Resposta: Ⓒ

03 (RBO – CARAPICUÍBA/SP – 2018) Sobre a sialoli-
tíase, assinale a alternativa correta:

 Ⓐ É um tumor maligno característico de tecidos 
moles.

 Ⓑ É caracterizada pela formação de cálculos 
salivares que se desenvolvem no interior do 
sistema ductal salivar, de crescimento gradual, 
lento e assintomático.

 Ⓒ É classificada como uma inflamação da 
mucosa jugal, que tem a bactéria como principal 
agente etiológico.

 Ⓓ Clinicamente, apresenta-se com placas bran-
cas aderidas à mucosa, destacáveis, que pos-
suem odor fétido.

GRAU DE DIFICULDADE

Estomatologia

Flávia Godinho, Gabriela Mendes Gonçalves, 
Inácio Lima e Rafael Moreira Daltro
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Alternativa A: INCORRETA. A sialolitíase não é um tu-
mor maligno.
Alternativa B: CORRETA. A sialolitíase é caracteriza-
da pela formação de cálculos salivares que se de-
senvolvem no interior do sistema ductal salivar, 
de crescimento gradual, lento e assintomático. 
O tratamento é fisioterápico (o cirurgião dentis-
ta tem de pedir para o paciente ingerir mais lí-
quido e ingerir alimentos e/ou líquidos mais áci-
dos, a fim de estimular a salivação. Essa estimula-
ção de saliva vai doer, mas é importante fazer es-
se estímulo para ocorrer a provável expulsão do 
cálculo). Se, em uma semana esse cálculo não for 
expelido, faz-se o tratamento cirúrgico.
Alternativa C: INCORRETA. Na região de mucosa jugal, 
na saída do ducto da parótida, no ducto de Sten-
sen, pode-se formar sialodenite por cálculo sali-
var, mas não é a região mais comum de formação 
de cálculo. A região mais comum de formação de 
cálculo é no soalho bucal.
Alternativa D: INCORRETA. Placas brancas aderida à 
mucosa, destacáveis, que possuem odor fétido 
correspondem a um diagnóstico (muito prová-
vel) de candidíase pseudomembranosa e não de 
sialolitíase.
Resposta: Ⓑ

04 (VUNESP – GUARULHOS/SP – 2019) Grupo de 
doenças de etiologia desconhecida que 

apresenta três formas clínicas: granuloma eosi-
nófilo, doença de Hand-Schuller-Christian e do-
ença de Letterer-Siwe. Frequentemente observa-
-se destruição do osso alveolar semelhante a que 
ocorre em doenças periodontais avançadas. Os 
critérios para o diagnóstico incluem a demons-
tração de grânulos de Bierbeck à microscopia 
eletrônica. As lesões bucomaxilofaciais são de 
grande importância para o cirurgião-dentista, já 
que o diagnóstico poderá ser feito exclusivamen-
te por elas, visto que, muitas vezes, constituem-
-se nas primeiras e únicas manifestações clínicas 
da doença. O texto refere-se a:

 Ⓐ Hiperparatireoidismo primário.
 Ⓑ Agranulocitose.
 Ⓒ Histiocitose da célula de Langerhans.
 Ⓓ Mucopolissacaridoses.
 Ⓔ Amiloidose.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Existem lesões do hiper-
paratireoidismo que podem acometer os ossos 
gnáticos. Essas lesões são muito parecidas clini-
camente, radiograficamente e histologicamente 
com lesões centrais de células gigantes. Porém, 
o enunciado não trata de lesões centrais de cé-
lulas gigantes.
Alternativa B: INCORRETA. Agranulocitose é uma di-
minuição da formação de células brancas (célu-
las de defesa). A influência da agranulocitose, em 
termos clínicos, na área de estomatologia pode 
ser percebida pela existência de uma doença re-
lacionada com os neutrófilos, chamada de neu-
tropenia cíclica, que não é uma agranulocitose 
de forma geral, mas é uma diminuição de neu-
trófilos que pode fazer lesões ulceradas seme-
lhantes a aftas. A agranulocitose em si seria uma 
diminuição das células brancas em geral e célu-
las de defesa em geral. Clinicamente pode se ma-
nifestar como úlceras.
Alternativa C: CORRETA. Célula de Langerhans são cé-
lulas semelhantes à histiócitos (são macrófagos). 
São células mononucleares dendríticas encon-
tradas na epiderme, mucosa, linfonodos e medu-
la óssea (são células apresentadoras de antíge-
nos aos linfócitos T). 50% dos casos ocorrem em 
menores de 15 anos, 10 a 20% ocorrem em ossos 
gnáticos (região de cabeça e pescoço) e elas po-
dem provocar dor surda e sensibilidade. Radio-
graficamente, apresentam áreas radiolúcidas cir-
cunscritas com aspecto de saca bocado. A des-
truição óssea (na radiografia) e mobilidade den-
tária podem lembrar periodontite severa. O tra-
tamento pode ser feito através de curetagem ou 
baixas doses de radiação (quando o acesso cirúr-
gico é mais difícil). Na microscopia eletrônica (pa-
drão ouro), observam-se estruturas citoplasmáti-
cas em forma de bastonetes, que são os Grânulos 
de Bierbeck (só são observados na microscopia 
eletrônica). Hoje em dia também se utiliza a colo-
ração imunoistoquímica, através dos anticorpos 
CD-1ª ou CD-207, que vai ser direcionada aos his-
tiócitos. As células de Langerhans apresentam 3 
possibilidades: granuloma eosinófilo monostóti-
co (compromete um osso) ou poliostótico (com-
promete vários ossos); doença de Hand Schuller 
Christian, que é a Histiocitose disseminada crô-
nica (acomete ossos, pele e vísceras); doença de 
Letterer-Siwe, que é a Histiocitose disseminada 
aguda (doenças com proeminente envolvimen-
to cutâneo, visceral e da medula óssea, acome-
tendo principalmente bebês).
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Alternativa D: INCORRETA. Mucopolissacaridoses são 
lesões de tecido mole, não acometem os ossos.
Alternativa E: INCORRETA. Amiloidose é uma lesão de 
tecido mole, não acomete os ossos.
Resposta: Ⓒ

05 (CONSESP – SOROCABA/SP – 2015) Um jovem 
de 18 anos chega ao consultório apresen-

tando uma lesão na maxila. Clinicamente, é no-
tável o aumento de volume na área, com dor na 
região afetada, abalamento dentário, parestesia 
e obstrução nasal. Os achados radiográficos va-
riam de esclerose densa a um misto de lesões ra-
diolúcidas e escleróticas com bordas pouco níti-
das e destruição dos reparos anatômicos. Estrias 
em padrão “raios de sol” em áreas da lesão e o es-
pessamento irregular do espaço periodontal po-
dem ser observados. Qual é o diagnóstico com-
patível com o caso mencionado?

 Ⓐ Ameloblastoma.
 Ⓑ Mixoma.
 Ⓒ Osteomielite.
 Ⓓ Osteosarcoma.
 Ⓔ Displasia fibrosa.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Ameloblastoma corres-
ponde a lesões radiolúcidas multiloculares ou 
em formas de bolhas de sabão ou favos de mel.
Alternativa B: INCORRETA. Mixoma: bolhas de sabão 
ou favo de mel. Padrão teia de aranha ou raque-
te de tênis.
Alternativa C: INCORRETA. Osteomielite: a parestesia 
e a obstrução nasal não são característicos dessa 
lesão, que poderia ter dor.
Alternativa D: CORRETA. Osteosarcoma: apresenta as-
pecto radiográfico característico com estrias em 
padrão “raios de sol”.
Alternativa E: INCORRETA. Displasia fibrosa: não tem 
quadro de dor. Aspecto radiográfico característi-
co: vidro despolido.
Resposta: Ⓓ

06 (FEPESE – ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC – 2018) A in-
fecção pelo Candida Albicans, denomina-

da candidíase, é a infecção fúngica bucal mais 
comum e pode apresentar diferentes formas clí-
nicas. A candidíase caracterizada pela presença 
de placas brancas aderentes na mucosa oral, que 
lembram queijo coalho, removíveis pela raspa-
gem com um abaixador de língua ou compressa 
de gaze seca e mucosa subjacente normal ou eri-
tematosa, corresponde à:

 Ⓐ Candidíase Eritematosa.
 Ⓑ Candidíase Atrófica Aguda.
 Ⓒ Candidíase Atrófica Crônica.
 Ⓓ Candidíase Multifocal Crônica.
 Ⓔ Candidíase Pseudomembranosa. 

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. A Candidíase Eritematosa 
é caracterizada pela presença de áreas eritema-
tosas. 
Alternativa B: INCORRETA. A Candidíase Atrófica Agu-
da pode ser caracterizada pela estomatite proté-
tica.
Alternativa C: INCORRETA. A Candidíase Atrófica Crô-
nica apresentaria uma lesão avermelhada como, 
por exemplo, uma glossite romboide mediana.
Alternativa D: INCORRETA. A Candidíase Multifo-
cal Crônica apresentaria as lesões leucoplásicas, 
uma placa branca.
Alternativa E: CORRETA. A Candidíase Pseudomem-
branosa é caracterizada pela presença de placas 
brancas removíveis à raspagem. Esta lesão é mui-
to comum no recém-nascido, porque o seu siste-
ma imunológico não está maduro; no idoso, pelo 
fato do sistema imunológico dele estar em declí-
nio; e em pacientes imunodeprimidos, como por 
exemplo, os portadores de HIV. 
Resposta: Ⓔ

07 (FEPESE – CAMPOS NOVOS/SC – 2018) Os tumo-
res odontogênicos compreendem um gru-

po de lesões de diversos tipos histopatológicos e 
comportamentos clínicos. Dentre estes tumores, 
o Ameloblastoma é o tumor odontogênico clini-
camente significativo mais comum. Assinale a al-
ternativa que classifica corretamente a composi-
ção do Ameloblastoma:
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 Ⓐ Tumor odontogênico misto.
 Ⓑ Tumor de epitélio odontogênico.
 Ⓒ Tumor de ectomesênquima odontogênico.
 Ⓓ Tumor de epitélio não odontogênico. 
 Ⓔ Tumor de epitélio não odontogênico e ecto-

mesênquima odontogênico.

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Embora o Ameloblastoma seja o 
segundo tumor odontogênico mais comum (o 
primeiro é o Odontoma), sua significância clí-
nica deve-se ao seu índice de recidiva ser mui-
to grande, quando comparado com o Odonto-
ma (O Odontoma, uma vez removido, o índice de 
recidiva é praticamente zero). Os tumores odon-
togênicos são classificados em três grandes gru-
pos: misto, epitelial e de ectomesênquima.
Alternativa A: INCORRETA. Tumor odontogênico mis-
to (tanto o epitélio quanto o ectomesênquima 
estão proliferando): corresponde ao odontoma 
(composto ou complexo) e tudo que tem na no-
menclatura “Ameloblástico” ou “Ameloblasto-
ma” de forma combinada com outro nome, por 
exemplo, odontoameloblastoma (a parte “ame-
loblastoma” é epitelial e a parte do “odonto” é do 
ectomesênquima), fibroma ameloblástico (“fi-
broma” é a parte ectomesenquimal e “ameloblás-
tico” é epitelial).
Alternativa B: CORRETA. O Ameloblastoma é um tu-
mor de epitélio odontogênico. São tumores do 
epitélio odontogênico: Ameloblastoma, tudo 
que tem na nomenclatura “Carcinoma” (carcino-
ma ameloblástico) e tudo que tem na nomencla-
tura “Tumor Odontogênico” (tumor odontogêni-
co adenomatóide) se encontram.
Alternativa C: INCORRETA. Tumor de ectomesênqui-
ma odontogênico corresponde a: Mixoma odon-
togênico, Cementoblastoma, Fibroma odonto-
gênico e Fibroma cemento-ossificante.
Alternativa D: INCORRETA. O Ameloblastoma é um tu-
mor odontogênico e não um tumor de epitélio 
não odontogênico.
Alternativa E: INCORRETA. O Ameloblastoma é um tu-
mor odontogênico e não um tumor de epitélio 
não odontogênico.
Resposta: Ⓑ

08 (VUNESP – SUZANO/SP – 2019) Os tumores 
odontogênicos epiteliais são compostos 

por epitélio odontogênico sem a participação de 
ectomesênquima odontogênico. São considera-
dos tumores de epitélio odontogênico:

 Ⓐ Fibroma ameloblástico e mixoma odontogê-
nico.

 Ⓑ Odontoma composto e odontoma comple-
xo.

 Ⓒ Fibrossarcoma ameloblástico e tumor odon-
togênico de células granulares.

 Ⓓ Ameloblastoma e tumor odontogênico epi-
telial calcificante.

 Ⓔ Fibroma odontogênico e cementoblastoma.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Fibroma ameloblástico 
é um tumor odontogênico misto e o mixoma 
odontogênico é um tumor de ectomesênquima 
odontogênico.
Alternativa B: INCORRETA. Odontoma (composto ou 
complexo) é um tumor odontogênico misto.
Alternativa C: INCORRETA. Embora o tumor odonto-
gênico de células granulares seja um tumor do 
epitélio odontogênico, o fibrossarcoma amelo-
blástico é um tumor odontogênico misto.
Alternativa D: CORRETA. Ameloblastoma e o tumor 
odontogênico epitelial calcificante são tumores 
do epitélio odontogênico.
Alternativa E: INCORRETA. Fibroma odontogênico e 
cementoblastoma são tumores de ectomesên-
quima odontogênico.
Resposta: Ⓓ

09 (VUNESP – GUARARAPES/SP – 2018) Paciente 
de 68 anos, sexo masculino, leucoderma, 

compareceu ao consultório apresentando lesão 
localizada em borda lateral de língua. O paciente 
relatou, durante a anamnese, que a alteração es-
tava presente há aproximadamente dez meses. 
No exame físico intraoral, observou-se lesão no-
dular arroxeada de 2 cm, aproximadamente, resi-
liente à palpação e implantação séssil. Uma de-
terminada manobra semiotécnica foi realizada, e 
constatou-se possível alteração vascular do tipo 
hemangioma. Essa manobra semiotécnica é de-
nominada:
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134 (SESAB – SESAB – 2020) Cápsula delgada, 
friável, lúmen cístico preenchido por 

material caseoso. Revestimento epitelial com-
posto por uma camada uniforme de epitélio pa-
vimentoso estratificado, em geral com seis a oi-
to células de espessura. A interface entre epité-
lio e o tecido conjuntivo é plana, e a formação 
de cristas epiteliais é imperceptível. Essas são ca-
racterísticas histológicas de qual lesão de origem 
odontogênica? 

 Ⓐ Cisto Dentígero. 
 Ⓑ Cisto Odontogênico. 
 Ⓒ Ameloblastoma Unicístico. 
 Ⓓ Cisto Periodontal Lateral. 
 Ⓔ Queratocisto Odontogênico.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA.  Histologicamente, as ca-
racterísticas do cisto dentígero podem variar de 
acordo a presença de processos inflamatórios. 
Se ele não está inflamado, apresenta uma cáp-
sula de tecido conjuntivo frouxo e fino, revesti-
do por células epiteliais não ceratinizadas, com-
posto por duas ou três camadas de células pla-
nas ou cuboidais. Quando há uma infecção se-
cundária presente, o tecido conjuntivo torna-se 
mais denso, com variável infiltração de células in-
flamatórias crônicas. O epitélio de revestimento 
pode apresentar níveis variáveis de hiperplasia, 
com desenvolvimento de cristas epiteliais com 
características escamosas mais marcantes.61

Alternativa B: INCORRETA. Os cistos odontogênicos 
são lesões osteodestrutivas de ocorrência bas-
tante comum na clínica odontológica. São ca-
racterizados pelo revestimento epitelial e aco-
metem os ossos gnáticos. São exemplos de cis-
tos odontogênicos: Cisto Dentígero, Queratocis-
to Odontogênico, Cisto periodontal lateral, Cis-
to Odontogênico Botrioide, Cisto gengival, Cis-
to Odontogênico Glandular, Cisto Odontogênico 
ortoqueratinizado.62

Alternativa C: INCORRETA. Histologicamente o Ame-
loblastoma Unicístico apresenta 3 variantes. São 
elas: Ameloblastoma unicístico luminal onde o 
tumor está confinado à superfície luminal do cis-
to. Sua parede cística é fibrosa com um revesti-
mento composto total ou parcialmente por epi-
télio ameloblástico. As células epiteliais sobreja-
centes estão frouxamente coesas e lembram o 
retículo estrelado. Esse achado não parece estar 
relacionado ao edema inflamatório. A variante 

denominada Ameloblastoma unicístico intralu-
minal apresenta nódulos de ameloblastomas 
projetados do revestimento cístico para o lúmen 
do cisto. Esses nódulos podem ser relativamente 
pequenos ou preencher, em grande parte, o nó-
dulo tumoral que se projeta no lúmen E demons-
tra um padrão edemaciado, plexiforme, que lem-
bra o padrão plexiforme visto nos ameloblasto-
mas convencionais. Já a variante denominada 
Ameloblastoma unicístico mural apresenta uma 
parede cística fibrosa, infiltrada por ameloblasto-
ma folicular ou plexiforme. A extensão e a pro-
fundidade da infiltração por ameloblastoma po-
dem variar consideravelmente.1

Alternativa D: INCORRETA. O cisto periodontal late-
ral apresenta uma cápsula fibrosa delgada, ge-
ralmente sem inflamação, com um revestimento 
epitelial que possui, apenas de uma a três cama-
das de espessura. Esse epitélio geralmente con-
siste em células escamosas achatadas.
Alternativa E: CORRETA. Segundo Neville et. al. 
(2009), a cápsula do Queratocisto Odontogênico 
é tipicamente delgada e friável. O lúmen cístico 
pode conter um líquido claro parecido com um 
transudato seroso ou pode ser preenchido por 
um material caseoso que, verdadeiramente re-
sulta em restos de ceratinócitos. A parede fibro-
sa é essencialmente desprovida de qualquer in-
filtrado inflamatório. O revestimento epitelial é 
formado por uma camada de epitélio escamoso 
estratificado, geralmente com seis a oito células 
de espessura arranjado uniformemente. O epité-
lio e a interface com o tecido conjuntivo geral-
mente são planos, e a formação de cristas epite-
liais é quase impossível de ser vista. 
Resposta: Ⓔ

135 (SESAB – SESAB – 2020) A lesão que se apre-
senta como uma lesão ulcerada, com 

bordas elevadas, nítidas e endurecidas, com cen-
tro necrosado e base endurecida, e que represen-
ta mais de 90% das neoplasias malignas orais é: 

 Ⓐ O ceratoacantoma. 
 Ⓑ A leucoplasia verrucosa proliferativa. 
 Ⓒ O carcinoma epidermoide. 
 Ⓓ O carcinoma verrucoso. 
 Ⓔ O carcinoma de seio maxilar.

GRAU DE DIFICULDADE
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Alternativa A: INCORRETA. O ceratoacantoma é uma 
lesão epitelial proliferativa benigna, de rápida 
evolução, que acomete com maior frequência 
a face e os membros superiores devido a maior 
exposição dessas regiões aos raios ultravioleta. 
São caracterizadas clinicamente por um nódulo 
bem delimitado, indolor, firme em forma de cú-
pula e apresenta um tampão central de ceratina. 
Os ceratoacantomas intraorais não apresentam o 
tampão central. O nódulo pode exibir uma colo-
ração eritematosa. O tampão central de ceratina 
é amarelado, marrom ou negro e apresenta uma 
superfície irregular, com crosta e frequentemen-
te verruciforme.
Alternativa B: INCORRETA. A Leucoplasia Verrucosa 
Proliferativa apresenta uma variação quanto às 
suas características. Em estágios iniciais, é defini-
da como uma lesão de coloração esbranquiçada, 
homogênea, de superfície lisa, limites bem defi-
nidos e com ausência de displasia celular. Nes-
ta fase, ela torna-se difícil, à medida que a lesão 
se desenvolve, áreas eritematosas com envolvi-
mento multifocal tornam-se presentes. Sua su-
perfície pode aparecer verrucosa, papilomatosa 
ou exofítica.63 
Alternativa C: CORRETA. O câncer bucal é o sexto cân-
cer mais prevalente no ranking mundial, o tercei-
ro em países em desenvolvimento. Mais de 90% 
dos casos constituem-se do CCE. As característi-
cas clássicas que representam o carcinoma epi-
dermoide são o aspecto ulcerado, podendo ser 
superficial, endofítica com bordos elevados ou 
exofítica.64

Alternativa D: INCORRETA. O Carcinoma Verrucoso 
apresenta-se como uma placa espessa, difusa, 
bem delimitada, assintomática com projeções 
verruciformes na superfície. As lesões são tipica-
mente brancas. Se não forem tratadas, as lesões 
provavelmente destruirão estruturas subjacen-
tes tais como osso, cartilagem, músculo e glân-
dulas salivares. 
Alternativa E: INCORRETA. O Carcinoma do Seio Ma-
xilar é uma lesão que pode ser representada por 
uma obstrução nasal unilateral, por uma ulcera-
ção ou por uma tumefação em região de palato 
duro ou rebordo alveolar. Os dentes na área do 
tumor podem se tornar menos firmemente ade-
ridos e as radiografias dentárias frequentemente 
revelam uma destruição “em roído de traça” da lâ-
mina dura e do osso adjacente.
Resposta: Ⓒ

136 (CEPUERJ – RESIDÊNCIA BUCO/ UERJ – 2020) Os 
sintomas iniciais do tétano compreen-

dem:

 Ⓐ Riso sardônico, dispneia e disfagia.
 Ⓑ Rigidez no pescoço, diplopia e dispneia.
 Ⓒ Diplopia, disfagia e limitação de abertura de 

boca.
 Ⓓ Limitação da abertura de boca, riso sardôni-

co e rigidez do pescoço.

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: O género Clostridium represen-
ta um vasto grupo de bactérias anaeróbias for-
madoras de esporos com a capacidade de sínte-
se e secreção de uma ampla variedade de toxinas 
implicadas nos processos de patogenicidade. As 
neurotoxinas clostrídicas representam as subs-
tâncias mais tóxicas conhecidas pela ciência. São 
produzidas por C. botulinum e por C. tetani que 
estão associados ao botulismo e ao tétano respe-
tivamente. Exercem a sua atividade por proteóli-
se neuroespecífica inibindo a libertação de neu-
rotransmissores. Embora exibam o mesmo me-
canismo de ação, provocam sintomatologias clí-
nicas opostas que se manifestam por uma para-
lisia flácida no caso do botulismo e uma paralisia 
espástica associada ao tétano.
Alternativa A: INCORRETA. Os neurônios da cabeça e 
pescoço são os primeiros a serem afetados. Os 
espasmos dos músculos masseteres causam o 
bloqueio mandibular sendo caracterizado como 
o primeiro sinal clínico da doença. A extensão a 
outros músculos fasciais causa uma expressão 
característica denominada riso sardônico. O en-
volvimento de outros neurônios leva posterior-
mente a espasmos e rigidez muscular que vão 
desde o pescoço às costas. A dispneia já é obser-
vada num estágio mais avançado da doença, me-
diada pelo comprometimento do diafragma, não 
se tratando, portanto, de um sintoma inicial da 
doença.
Alternativa B: INCORRETA. Como explicado na alter-
nativa anterior, a dispneia não é um sintoma ini-
cial da doença. Já a diplopia é mais comumente 
observada em casos de botulismo.
Alternativa C: INCORRETA. A disfagia pode estar asso-
ciada à parte inicial, uma vez que os músculos da 
face estão envolvidos no processo de deglutição, 
porém a diplopia não é um achado comum.
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PATOLOGIA ORAL

O conhecimento das patologias do complexo 
bucomaxilofacial é de extrema importância pa-
ra o cirurgião-dentista, visto que o sistema esto-
matognático comumente é acometido por diver-
sas lesões, de modo a otimizar o diagnóstico e 
tratamento dessas patologias, muitas vezes asso-
ciadas à alterações sistêmicas. Alguns conceitos 
básicos são necessários para a caracterização das 
lesões, sendo denominadas como lesões funda-
mentais (Tabela 1). Essas podem ser classificadas 
quanto a sua inserção, sendo uma lesão pedicu-
lada aquela que apresenta maior diâmetro supe-
rior do que sua base, ou séssil, quando o diâme-
tro da base é maior do que a superfície superior. 

Tabela 1 – Definições das lesões fundamentais.

Lesão fundamental Definição

Mancha ou mácula
Alteração de cor sem eleva-
ção ou depressão, a mácula 
é menor que a mancha.

Placa
Lesão elevada, bem circuns-
crita, maior em extensão do 
que em altura.

Erosão

Perda parcial do epitélio de 
revestimento, sem exposi-
ção de tecido conjuntivo 
subjacente.

Úlcera

Exposição do tecido conjun-
tivo pela perda do epitélio, 
causando solução de con-
tinuidade e sintomatologia 
dolorosa, possui alo eritema-
toso e depressão central de 
coloração amarelada.

Fissura

Fendas lineares, normais ou 
patológicas, que afetam a 
cavidade bucal, podendo 
atingir ou não o tecido con-
juntivo.

Fístula

Conduto patológico, estreito 
e alongado, que comunica 
uma superfície cutânea ou 
mucosa a um órgão interno

Vesícula
Elevação do epitélio, conten-
do líquido em seu interior, 
sem ultrapassar 3 mm.

Bolha Vesícula que ultrapassa 3 
mm.

Pústula Vesícula com conteúdo pu-
rulento em seu interior.

Pápula
Pequena lesão sólida circun-
dante, elevada, sem ultra-
passar 3 mm.

Nódulo
Elevação de consistência fi-
brosa ou sólida com até 3 
cm.

Tumor Nódulo acima de 3 cm, difícil 
de delimitar.

Cisto

Cavidade patológica reves-
tida de epitélio, preenchida 
por material líquido ou se-
missólido.

Fonte: Tabela elaborado pelo autor.

ANOMALIAS DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO 
BUCOMAXILOFACIAL

Síndrome de Teacher-Collins, Franceschetti-Z-
wahlen-Klein ou Disostose mandibulofacial. 
Condição rara, em que ocorre deficiências nas es-
truturas desenvolvidas a partir dos dois primei-
ros arcos branquiais, possuindo uma caracterís-
tica autossômica dominante. Devido à falha do 
desenvolvimento branquial, os indivíduos pos-
suem faces estreitas, com hipoplasia zigomática 
e mandibular, podem apresentar coloboma (fa-
lha) na pálpebra inferior, além de anomalias das 
orelhas e pavilhão auditivo. O tratamento dessa 
condição é feito de modo a suavizar as deformi-
dades da condição, de modo que podem ser re-
alizados procedimentos cirúrgicos individualiza-
dos de acordo com o grau e localização das ano-
malias.

Síndrome de Crouzon. Condição caracteriza-
da pelo fechamento precoce das suturas cra-
nianas, sendo uma síndrome rara, de caráter 
autossômico dominante. Devido ao fecha-
mento precoce das suturas, são observadas al-
terações no formato craniano e hipoplasia de 
terço médio da face, além de sinais como au-
mento da pressão intracraniana, graus na per-

RESUMO PRÁTICO

Rafael Moreira Daltro
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da visual/ auditiva e déficit mental. Radiogra-
ficamente o crânio desses pacientes possui as-
pecto de “metal martelado”. O tratamento é 
feito muitas vezes em diversas etapas, visando 
avanços do terço médio da face por meio de 
cirurgias ortognáticas, descompressão crania-
na e melhoria da harmonização da face.

Síndrome do carcinoma nevoide basocelular 
ou de Gorlin-Goltz. Essa é uma condição de ca-
ráter autossômico dominante, apresentando ex-
pressividade variável. As características clínicas 
são evidenciadas por múltiplos carcinomas ba-
socelulares na pele, ceratocistos odontogêni-
cos múltiplos, circunferência craniana aumenta-
da, dentre outras. Radiograficamente é comum 
observar calcificação da foice do cérebro e cos-
tela bífida. A proservação é realizada através do 
acompanhamento com radiografias panorâmi-
cas, para identificar ceratocistos em fase inicial 
de desenvolvimento para que se possa realizar a 
remoção das lesões. 
Fendas orofaciais. São alterações que ocor-
rem durante o desenvolvimento fetal, causan-
do falhas que podem acometer apenas o lá-
bio superior, o palato ou todas essas estru-
turas. De acordo com a classificação de Spi-
na (1972), as fendas são divididas da seguinte 
forma (Figura 1):
• Quanto à extensão em relação ao forame in-

cisivo – fenda pré-forame, transforame ou 
pós-forame.

• Quanto ao número de fendas no lábio – fen-
da unilateral ou bilateral.

• Quanto às estruturas envolvidas – fenda la-
bial, palatina ou labiopalatina.

• Quanto ao comprometimento do palato pri-
mário e/ou secundário – fenda completa ou 
incompleta.

Figura 1 – Classificação de Spina (1972) das fendas 
orofaciais.

Fonte: Imagem modificada de Cymrot M, Sales FCD, 
Teixeira FAA, Teixeira Junior FAA,  Teixeira GSB, Cunha 
Filho JF et al. Prevalência dos tipos de fissura em pa-

cientes com fissuras  labiopalatinas atendidos em um 
hospital pediátrico do Nordeste brasileiro. Rev. Bras. 

Cir. Plast. 2010; 25 (4): 648-51. 

As fendas labiopalatinas são mais comuns em indi-
víduos do sexo masculino e brancos. Um fator asso-
ciado à ocorrência das fendas é a Síndrome de Pier-
re-Robin, que, além da fenda, apresenta microgna-
tismo mandibular acentuado e glossoptose. O tra-
tamento das fendas é realizado de forma multipro-
fissional e a intervenção cirúrgica fragmentada em 
alguns momentos, de acordo com a metodologia 
adotada por cada profissional, sendo mais observa-
da inicialmente a labioplastia para posteriormente a 
realização da palatoplastia e expansão maxilar asso-
ciada ou não à cirurgia ortognática.

Hiperplasia condilar. Alteração de desenvolvi-
mento em que ocorre o crescimento excessivo 
de um dos côndilos, ocasionando assimetria fa-
cial. Essa é uma condição rara, sem causa defini-
da, mais comum em pacientes jovens. Devido à 
assimetria mandibular há uma tendência da ma-
xila sofrer desvios para tentar compensar a oclu-
são do paciente, podendo ser evidenciada mor-
dida aberta e cruzada em alguns casos. Para reali-
zação do tratamento, é necessário que o pacien-

Fenda labial 
pré-forame 
unilateral 

incompleta

Fenda labial 
pré-forame 

bilateral 
incompleta

Fenda labial 
pré-forame 
unilateral 
completa

Fenda labial 
pré-forame 

bilateral 
completa

Fenda palatina 
pós-forame 
incompleta

Fenda palatina 
pós-forame 
completa

Fenda 
labiopalatina 
transforame 

bilateral

Fenda 
labiopalatina 
transforame 

unilateral
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te realize o exame de cintilografia óssea para ava-
liar se ainda há centro hiperplásico em atividade. 
Nos casos em que há evidências de atividade hi-
perplásica ativa, é necessária a remoção cirúrgica 
através de condilectomia associada à cirurgia or-
tognática. E, em casos de inatividade, a cirurgia 
ortognática apresenta bons resultados na corre-
ção da assimetria e oclusão.

Exostoses. Essas alterações de desenvolvimento 
são caracterizadas por proeminências ósseas for-
madas em região do palato, face lingual da man-
díbula e regiões vestibulares, participando desse 
grupo de alterações estão os tórus. Clinicamente 
são observados aumentos ósseos assintomáticos, 
que podem se tornar ulcerados devido a traumas. 
Na grande maioria dos casos não é necessário tra-
tamento cirúrgico dessas exostoses, sendo indica-
da a remoção e regulação óssea em casos de ne-
cessidade protética e traumas constantes, podem 
ser removidos também para servirem como en-
xerto autógeno em caso de reabilitações.

Anquiloglossia. Condição em que o paciente 
apresenta o freio lingual encurtado, limitando a 
movimentação da língua e, consequentemente, 
sua função. É observada prevalência maior em 
indivíduos do sexo masculino e, geralmente, ob-
servada na infância. Em casos de anquiloglossia, 
muitos pacientes conseguem compensar a limi-
tação de movimento lingual e não é necessária 
intervenção cirúrgica; nos casos mais graves po-
de ser realizada a frenectomia lingual, de modo 
que a língua seja liberada para exercer sua fun-
ção. Atualmente, nas maternidades realiza-se o 
teste da “linguinha” para que seja realizado pre-
cocemente o tratamento. 

LESÕES ÓSSEAS

Displasia ou disostosecleidocraniana. Desor-
dem que afeta o gene responsável pela formação 
óssea adequada, evidenciando defeitos, princi-
palmente na clavícula e crânio, baixa estatura e 
circunferência craniofacial aumentada. Algumas 
alterações bucais são observadas, como a reten-
ção prolongada de dentes decíduos, dentes su-
pranumerários, palato atrésico, podendo ser evi-
denciada fenda palatina, além de alterações da 
densidade óssea nos exames radiográficos. Não 
existe tratamento para essa condição, o trata-
mento odontológico é realizado na correção das 

fendas, exodontia de dentes decíduos retidos e 
supranumerários, associada à tracionamentos 
ortodônticos.

Doença de Paget do osso ou osteíte defor-
mante. Condição definida como alterações da 
normalidade na remodelação óssea, ocasionan-
do reabsorção e aposição de tecido ósseo de for-
ma irregular, consequentemente a estrutura ós-
sea afetada se torna mais frágil. Não há causa de-
finida para essa alteração, possui maior incidên-
cia em pacientes idosos. Os pacientes podem 
apresentar ausência de sintomatologia dolorosa 
ou dores extremas. Radiograficamente é obser-
vada diminuição da densidade óssea. Não exis-
te tratamento para essa condição, mas as queixas 
álgicas, quando presentes, podem ser controla-
das com o uso de AINES e antagonistas do PTH, 
como a calcitonina e bisfosfonatos, para retardar 
a perda de densidade óssea. Em raros casos, há o 
desenvolvimento de osteossarcoma associado à 
doença de Paget.

Querubismo. Alteração óssea caracterizada pelo 
aumento de volume ósseo simétrico, principal-
mente na região posterior da mandíbula (aspec-
to de querubim), podendo apresentar aumento 
de exposição da esclera ocular (“olhos voltados 
para o céu”). É uma condição rara, com incidência 
maior na primeira década de vida. Radiografica-
mente são observadas áreas radiolúcidas multi-
loculares com ocorrência bilateral. As caracterís-
ticas clínicas costumam se aproximar da normali-
dade conforme o crescimento do indivíduo, não 
sendo necessárias intervenções terapêuticas.

Cisto ósseo simples, cisto ósseo traumático ou 
cisto ósseo hemorrágico. Cavidade patológica 
intraóssea com conteúdo líquido, com ausência 
de epitélio. A etiologia dessa patologia ainda é 
incerta, possuindo maior incidência entre a pri-
meira e segunda década de vida, sendo em sua 
grande maioria localizados na mandíbula. É uma 
lesão assintomática, com ausência de abaula-
mento, sendo frequentemente descoberto atra-
vés de exames radiográficos de rotina, com as-
pecto de radiolucidez bem delimitada. O trata-
mento é realizado através da injeção de esteroi-
des e/ou curetagem cirúrgica.

Displasia fibrosa. Condição de aspecto seme-
lhante a uma lesão tumoral, em que ocorre a pro-
liferação de tecido fibroso em substituição ao te-
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cido ósseo. Essa condição mais comumente atin-
ge apenas um osso (displasia fibrosa monostóti-
ca), mas também pode atingir mais de um com-
ponente ósseo (displasia fibrosa poliostótica), 
sendo a maxila o osso da face mais atingido. Cli-
nicamente, a lesão se caracteriza por aumento 
de volume assintomático na região do osso atin-
gido, com crescimento geralmente lento. Radio-
graficamente a displasia fibrosa é observada co-
mo uma diminuição da radiopacidade óssea, 
com aspecto de “vidro despolido”.

Displasia cemento-óssea. Patologia fibro-ós-
sea, cujo tratamento é feito através de acompa-
nhamento ou biópsia com exodontia das unida-
des dentárias envolvidas a depender da sintoma-
tologia. É classificada de acordo com sua locali-
zação e focos:
• Focal – atinge um único sítio, sendo mais co-

mum em região posterior da mandíbula, mas 
pode atingir qualquer osso gnático. Mais co-
mum entre a terceira e sexta década de vida, 
sendo uma lesão assintomática. Radiografi-
camente é observada uma mescla de áreas 
radiolúcidas e radiopacas, bem definidas, po-
rém com margens irregulares.

• Periapical – apresenta focos unitários ou 
múltiplos, sendo mais predominante na re-
gião anterior da mandíbula. Pacientes ne-
gros e do sexo feminino são os mais acometi-
dos por essa condição, sendo sua manifesta-
ção assintomática. Radiograficamente é ob-
servada áreas mistas, radiolúcidas e radiopa-
cas, em proximidade da região periapical, po-
rém com o espaço do ligamento periodontal 
mantém-se preservado.

• Florida – lesão multifocal, não limitada ape-
nas à região anterior da mandíbula, possuin-
do predileção por mulheres negras. Radio-
graficamente é observado o aspecto misto, 
frequentemente com crescimento bilateral 
simétrico.

Fibroma ossificante. Patologia fibro-óssea de 
aspecto semelhante à displasia cemento-óssea, 
tendo como característica diferencial o alto po-
tencial de crescimento. A predileção dessa pa-
tologia é pelo sexo feminino, sendo a mandíbu-
la (mais especificamente a região de pré-molares 
e molares) o sítio mais acometido. Clinicamente, 
as lesões podem passar despercebidas, quando 
menores, mas em casos de lesões de maiores di-
mensões é possível observar aumento de volu-

me da região afetada, podendo ocasionar per-
ceptível assimetria facial. Possuem aspecto ra-
diográfico semelhante à displasia cemento-ós-
sea focal, entretanto, pelo seu alto potencial de 
crescimento, o tratamento é cirúrgico através na 
enucleação ou, em casos mais severos, ressecção 
da região.

Osteoma. Tumor de característica benigna, re-
presentado por aumento de volume de base sés-
sil, preenchido com osso maduro, sendo uma le-
são restrita à região craniofacial. O osteoma po-
de apresentar-se na cortical (osteoma perioste-
al, periférico ou exofítico), na medular (osteoma 
endosteal ou central) ou em tecidos moles (os-
teoma cutâneo). Esses tumores possuem predi-
leção pela região de corpo e côndilo mandibu-
lar. Radiograficamente apresentam-se como áre-
as escleróticas circunscritas. O tratamento é reali-
zado através de excisão da lesão.

Lesão ou granuloma central de células gigan-
tes. São lesões que possuem comportamento 
agressivo, com crescimento intenso, atingindo 
indivíduos, em sua maioria, até a terceira déca-
da de vida, sendo mais predominante na região 
anterior da mandíbula. Costumam apresentar-
-se como aumento de volume indolor, porém a 
queixa álgica pode estar associada e, devido ao 
aumento de volume, ocasionar parestesia e rom-
pimento da tábua óssea. Radiograficamente ob-
serva-se áreas radiolúcidas multi ou unilocula-
res, podendo haver reabsorção de raízes dentá-
rias adjacentes. O tratamento dessas lesões é re-
alizado através de curetagem e, por conta do ín-
dice de recidiva, em alguns casos é recomendada 
a realização de remoção da lesão adotando uma 
margem de segurança.

Tumor marrom. Lesão associada ao hiperpara-
tireoidismo, sendo bem evidenciado em casos 
de pacientes renais. Esse tumor possui alto po-
tencial de crescimento, podendo ocasionar gran-
des expansões de corticais ósseas. Radiografica-
mente é observada imagem radiolúcida bem de-
limitada uni ou multilocular. O tratamento é rea-
lizado através da enucleação da lesão e contro-
le hormonal e renal com Endocrinologista e Uro-
logista.

Osteossarcoma ou sarcoma osteogênico. Le-
são de caráter maligno, responsável pela for-
mação de tecido ósseo imaturo, o osteoide. A 


