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RESUMO 

O presente artigo científico traz um relato ele uma lesão 
clir1icarr1ente semelhante à úlcera traumática crônica em ventre . 
de língua. Outros profissionais acreditaram que a etiologia era um 
trauma, por conseguinte, instituíran1 medicação tópica para alívio 
do problema, porém sem êxito e retardando o diagnóstico de uma 
lesão maligna. 

UNITERMOS: Câncer bucal; carcinoma espinocelular; 
carcinoma epidermóide; carcinoma de células escamosas; 
neoplasia maligna 

INTRODUÇAO 

A manifestação clínica mais comt1m do carcinoma 

espinocelular (CEC) de língua é através de uma úlcera de bordas 
elevadas, única, indolor, base endurecida com permeio 
esbranquiçado ou necrótico, poder1do ser exofítica, irregular, fétida 
- em casos rnais avançados - e geralmente localizada ern borda
lateral posterior da língua. Já a úlcera traumática geralmente
apresenta dor, quando aguda, pois há os sinais flogísticos, como

dor, calor, edema e eritema no local traumatizado. Entretanto, na
úlcera crônica, ot1 seja, àquela instalada por um longo período,
possui um agente agressor (trauma) persistente e pode não esboçar
sintoma, tomando-a silenciosa e, em muitas vezes, sem o halo
eritematoso ao seu redor. Tal particularidade faz com que haja

semelhança. com o C EC. po!S apresenta sintomatologia branda ou 
silenciosa e longa ciuraçw. 

REVISÃO D.:\. LfTER.;;.TDRA & DISCUSSÃO 

O CEC é o tipo hí- ológíco da neoplasia maligna mais comum 
que acomete a ra,idade bucal {9Q"Ié; a 95%) e a ocorrência na 
língua varia de 95% a� (REGEZ� & SCIUBBA, 2000). 

Sua etiologia depende dos fatores de risco (fumo; álcool e 

principalmente associação de ambas: -irt.15: HP\' / HHV 8 I Epstein

Barr; carência de ferro e \it'arnína _-\; raios ultravioleta; etnia; 
agentes químicos profissionais; imUJ1odeficiência; pré-disposição 
genética, entre outros SO.IBES. 2005). No presente artigo 
pudemos reconhecer o tabagismo como o fator de maior destaque, 
embora o paciente não soubesse relatar há quanto tempo tinha o 
vício, acredita que faz uso do tabaco há anos. Já o etilismo não foi 
um fator significad:\·o. pois a prática era esporádica e à base de
fermentados, aos finais de semana somente. 

, 

E importante quando se há suspeita de lesão maligna a busca 
de dados para o estadiamento clínico do câncer bucal. O sistema 
TNM, onde T refere-se à extensão ou dimensão do neoplasma 
(tumor), N é a disseminação regional via linfática (linfonodos 

envolvidos) e 1\1 representa as metástases à distância. Tanto o 
tamanho da lesão primária (T) quanto os linfonodos regionais (N 
-cabeça e pescoço) são r1otados e avaliados no exame fisico regional
extrabucal, já as metástases (M) dependem muitas vezes de exames
complementares para sua determinação, pois podem ser
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irregular, profunda e com base levemente endurecida .. As bordas 
estavam elevadas e com consistência fibrótica. (FOTOS 1 e 2). 

Em un1 primeiro momento observamos que a úlcera estava 
próxima a região dos pré-molares inferiores direito, o que poderia 
ser uma possível causa se a lesão fosse traumática. Devido ao 
resultado insignificante da utilização préVia do acetonido de 
triancinolona (Omcilon A em Ora base) e às características clinicas 
da (1lcera, optamos pela realização da biópsia incisional entre a 
borda lateral clinica1nente normal, a borda alterada e o fundo da 
(ucera. Durante o procedim·ento observamos que as bordas estavam 
friáveis, se fragmentando na manipulação e st1tt1ra dos tecidos. 

O laudo do patologista confirmou a suspeita clínica, carcinoma 
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epidermóide grau II. O paciente foi prontamente encaminhado 
ao serViço de cabeça e pescoço para tratamento da enfermidade. 

CONCLUSOES 

· En1 se tratando de doenças onde o carcinoma epidermóide é
uma entre outras hipóteses de diagnóstico, a biópsia incisional é 
indicada, pois a lesão pode mimetizar uma úlcera traumática 

� . . cronica ou VIce-versa. 
· Ulcera que não cicatrizou em até 15 dias, deve se ter uma

hipótese reservada para o carcinoma epidermóide, o que indica o 
procedimento acima descrito. 
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