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RESUMO 

 
O COVID-19 é uma doença altamente infecciosa causada pelo novo coronavírus 
2019. Ela se manifesta de diversas formas no corpo humano e uma delas se refere a 
saúde bucal. Há estudos que procuram entender essa relação entre o coronavírus 
2019 e as lesões bucais. Portanto, este trabalho tem o objetivo de realizar uma 
revisão de literatura sobre as lesões bucais relacionadas ao COVID-19. A 
metodologia usada foi uma busca em diversos meios de comunicação como sites, 
jornais, artigos e biblioteca eletrônica, todos acessíveis através da World Wide Web. 
Foram utilizados também, dados e fontes das plataformas Scielo, Medline, Pubmed 
e Google Acadêmico. Os principais estudos, revelam que os tipos de lesões orais 
mais comuns são lesões ulcerativas e vesicobolhosas. No entanto, mesmo com os 
diversos artigos pesquisados, a conclusão é que ainda se falta dados e estudos 
suficientes para confirmar com certeza a relação entre a COVID-19 e certas lesões 
bucais. 
 
Palavras-chave: COVID-19. Saúde bucal. Manifestações bucais. 
 
 

COVID-19 RELATED ORAL LESIONS 
REVIEW OF THE LITERATURE 

ABSTRACT 
 
COVID-19 is a highly infectious disease caused by the new coronavirus 2019. It 
manifests itself in several ways in the human body, and one of them concerns oral 
health. There are studies that looking for understanding this relationship between 
coronavirus 2019 and oral lesions. Therefore, this paper aims to conduct a literature 
review on oral lesions related to COVID-19. The methodology used was a search in 
several media such as websites, newspapers, articles and electronic library, all 
accessible through the World Wide Web. In addition, data and sources from Scielo, 
Medline, Pubmed and Google Academic platforms were used. The main studies, reveal 
that the most common types of oral lesions are ulcerative and vesiculobullous 
lesions.However, even with the several articles searched, the conclusion is that there is 
still a lack of sufficient data and studies to confirm with certainty the relationship 
between COVID-19 and certain oral lesions. 
 
Keywords: COVID-19. Oral health. Oral manifestations. 
 



 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos tempos, estamos vivendo uma pandemia do novo Coronavírus, 

que teve seu surgimento no dia 31 de dezembro de 2019 na cidade de Wuhan na 

China, que foi notificado dia 30 de janeiro de 2020, porém apenas dia 29 de abril de 

2020 foi declarado uma pandemia. Desde então, tivemos algumas informações 

como o seu nome, tipo e possível surgimento, o que vem nos ajudando a combate-la 

até os dias de hoje (WHO, 2020).  

O Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus denominou o novo 

Coronavírus 2019 como SARS-CoV-2, e seu sequenciamento genômico e a análise 

filogenética, se trata de um beta-coronavírus, do mesmo subgênero da Síndrome da 

Insuficiência Respiratória Aguda Grave (SARS), ocorrida na China em 2003 e no 

Oriente Médio em 2012. Ao que parece, o vírus tem uma identidade genética em 

96,2% com o betaCoV/bat/Yunnan, que é um vírus isolado de morcegos 

(STRABELLI; UIP, 2020). 

A doença causada pelo SARS-Cov-2, apresenta sintomas parecidos com a 

gripe, mas que podem se agravar em indivíduos de alto risco, como idosos e 

pacientes com problemas respiratórios. Ocasionado pelo coronavírus da síndrome 

respiratória aguda grave 2, e devido ao seu grande risco e agravo, foi declarada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma emergência global (STRABELLI; 

UIP, 2020; PASCARELLA et al., 2020). 

Os sintomas e os diagnósticos mais conhecidos: 

 

“O quadro clínico da COVID-19 é semelhante ao de outras viroses 
respiratórias, a saber, febre, tosse geralmente seca, cansaço e, em 
casos mais graves (5%), dispneia, sangramento pulmonar, linfopenia 
grave e insuficiência renal. Em 80% dos casos, os sintomas são 
leves. O diagnóstico dos casos sintomáticos deve ser confirmado com 
a pesquisa do vírus por reação em cadeia da polimerase (PCR) de 
swab nasal (STRABELLI; UIP, 2020 p.1).” 

 

Esta doença já infectou aproximadamente 248 milhões de pessoas, e teve 

um total de 5 milhões de mortos no mundo todo até outubro de 2021 (THE NEW 

YORK TIMES, 2021). 

Foram descobertas algumas informações sobre a relação Covid-19 e lesões 

bucais: 
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“Recentemente, o coronavírus 2019 demonstrou algumas lesões 
dermatológicas e alterações na mucosa oral. Ao que parece, a 
glândula salivar e o epitélio oral, apresenta um receptor chamado 
ACE2, que nada mais é que uma proteína membranosa utilizada 
como mecanismo de fixação do SARS-Cov-2, e devido a este 
tropismo epitelial, é considerada uma via de latência viral e 
transmissão. Além disso, a secreção nasal e uma alta descarga viral 
contida na saliva, poderia ser um dos fatores patogênicos para o 
desenvolvimento de lesões na cavidade bucal associadas ao SARS-
CoV-2.  
As lesões vesicobolhosas e maculares na mucosa oral têm sido 
relatadas em doentes positivados para infecção por SARS-CoV-2. No 
entanto, o significado e fisiopatologia das manifestações orais não 
foram estabelecidas na progressão clínica ou no resultado da 
infecção (TEPIA et al., 2020 p.2).” 

 

As lesões bucais são muito comuns no dia a dia do cirurgião dentista e 

possuem uma vasta lista, podendo ser de diversos tipos e tamanhos, muitas vezes 

muito semelhantes entre elas. Se através das pesquisas e testes, forem 

comprovados essa relação, vai ser de grande ajuda no diagnóstico de pacientes 

positivados pela COVID-19. 

Desta forma, o presente trabalho objetiva, revisar a literatura a respeito das 

lesões bucais, em pacientes positivados para o COVID-19 (SARS-CoV-2), 

investigando se essa relação é uma causa ou consequência da mesma. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Esta revisão foi realizada através da busca de artigos utilizando as seguintes 

bases de dados: Pubmed, Medline, Scielo, Google acadêmico e biblioteca virtual em 

saúde. A busca foi conduzida usando duas estratégias com os seguintes descritores: 

Lesões bucais, COVID-19, saúde bucal. Foram achados mais de 200.000 artigos 

que foram selecionados, de acordo com o título e resumo e como critério de inclusão 

foram escolhidos artigos publicados entre os períodos de 2012 a 2021. 

 

3 REVISÃO DA LITERATURA E DISCUSSÃO 

 

3.1 COVID-19 

 

O COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo Coronavírus da 

Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, devido ao seu grande risco e agravo, foi 
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declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma emergência global 

e designada pelo Grupo de Estudos de Coronavírus do Comitê Internacional de 

Taxonomia de Vírus como SARS-Cov-2 (STRABELLI; UIP, 2020). 

Os Coronavírus são vírus envelopados, de RNA de sentido positivo, que 

infectam tanto os seres humanos como uma vasta lista de animais. Esses vírus 

foram descritos pela primeira vez em 1966 por Tyrell e Bynoe. Devido a sua 

morfologia como viriões esféricos com um núcleo e projeções superficiais 

semelhantes a uma coroa solar, foram denominados coronavírus que vem do Latim: 

coroa = coroa) (VELAVAN; MEYER, 2020). 

O vírus se propaga principalmente através do trato respiratório, e a 

transmissão entre os seres humanos se da principalmente através do aerossol, por 

gotículas, mãos e superfícies contaminadas (PASCARELLA el al., 2020). 

Vários estudos relataram que o vírus pode persistir em superfícies como 

metal, vidro ou plástico por até 9 dias, mas por outro lado, pode ser totalmente 

inativado através de uma desinfecção com Etanol 62-71%, Peróxido de Hidrogênio a 

0,5% ou hipoclorito de sódio a 0,1% (KAMPF et al., 2020). 

Existem sete subtipos de Coronavírus que podem infectar os seres 

humanos, os beta-coronavírus podem vir a causar doenças graves e fatalidades, 

enquanto que os alfa-coronavírus podem causar infecções assintomáticas ou 

sintomas leves. O SARS-CoV-2 pertence a linhagem dos beta-coronavírus. 

Aparentemente, sua transição de animais para seres humanos, aconteceu no 

mercado de mariscos Huanan em Wuhan na China. Porém, os esforços para 

identificar potenciais hospedeiros intermediários parecem ter sido negligenciados em 

Wuhan e a rota exata da transmissão precisa ser melhor esclarecida (VELAVAN; 

MEYER, 2020). 

Estudos preliminares também indicam que a origem do vírus provavelmente 

se deu por seleção natural, e que o morcego é um reservatório de diversos tipos de 

coronavírus, no qual poderia se incluir o SARS-CoV-2. Porém, ainda é necessário 

maiores estudos e investigações para que se possa afirmar com uma maior certeza 

(DUARTE, 2020). 

O sinal clínico da doença pode ser assintomático, mas também podem 

apresentar sintomas gastrointestinais, estado febril, tosse, congestão nasal, fadiga e 

infecções respiratórias. Estudos recentes relatam que pessoas com mais de 60 anos 

de idade, possuem maior risco de serem infectadas do que crianças. Os mais 
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jovens, tendem a apresentar sintomas mais ligeiros quando infectados, ou até 

mesmo assintomáticas. (VELAVAN; MAYER, 2020). 

 

3.2 LESÕES BUCAIS 

 

As Lesões bucais são alterações que acometem a região bucal, ao redor da 

boca, língua e lábios. Normalmente elas aparecem em forma de feridas, manchas e 

inchaços e seus sintomas são diversificados, sendo os mais comuns: vermelhidão, 

dor, sangramento, inchaço, entre outros (BRASILDENTAL, 2021). 

A região bucal constitui um importante local para ocorrência de doenças de 

patogenias diferentes. Vários tipos de lesões podem afetar essa região, diferindo-se 

em lesões inflamatórias a neoplasias malignas (PÊSSOA et al., 2015; MENDES, 

José Erivaldo da Silva, 2019). 

A lesão mais conhecida é a Afta, que é causada por mordidas involuntárias 

nas mastigações, acidentes na hora da escovação, consumo de alimentos ácidos, 

ou até mesmo por problemas gastrointestinais, como a gastrite (BRASILDENTAL, 

2021). 

Exames clínicos e radiográficos são essenciais para o seu diagnóstico 

provisório, no entanto, o diagnóstico final será dado com o experimento e estudo 

histopatológico adequado (SALEH et al., 2017; MENDES, 2019). 

De acordo com pesquisas e dados, os lugares com lesões mais frequentes 

são: 

 

“Na literatura, a gengiva e o rebordo alveolar são considerados um 
dos principais sítios anatômicos com alta frequência de doenças 
bucais. Em um estudo de lesões da mucosa bucal em idosos, a 
gengiva/rebordo foi o local mais acometido (DE VASCONCELOS 
CARVALHO et al., 2011).  
Uma outra pesquisa que investigava pacientes com lesões bucais 
potencialmente malignas também teve a gengiva como o sítio mais 
acometido (MELLO et al., 2018). Já em outro estudo retrospectivo, 
com 51.781 biópsias orais, a gengiva foi o segundo local mais 
acometido, porém, o local anatômico que mostrou a maior variação 
de diagnósticos entre os tipos de doenças (DOVIGI et al., 2016. 
MENDES, 2019 p.12).” 

 

As lesões orais podem apresentar características muito semelhantes, 

tornando seu diagnóstico mais difícil. Um exemplo disso, é o diagnóstico diferencial 

entre uma doença proliferativa não-neoplásicas e tumores mesenquimais benignos, 
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ambas são lesões que precisam de um conhecimento prévio das características 

demográficas associadas a elas, a fim de um diagnóstico correto. (MENDEZ et al., 

2012). 

Neste sentido, é muito importante que o diagnóstico seja feito corretamente, 

mesmo que seus dados e características sejam difíceis de diferenciar. 

 

3.3 LESÕES BUCAIS RELACIONADAS AO COVID-19 

 

Em meio a essa pandemia relacionada ao COVID-19, e entre diversos 

diagnósticos e sintomas, foram observadas algumas manifestações orais em certos 

pacientes positivados com o Coronavírus 2019. No entanto, há muitos 

levantamentos e questões, se estas lesões são realmente devidas a infecção do 

vírus SARS-Cov-2, ou se são apenas manifestações da condição sistêmica do 

indivíduo (AMORIM et al. 2020). 

O efeito do vírus pode causar um impacto negativo na saúde oral, gerando 

algumas complicações. Um dos efeitos adversos da COVID-19 na região oral, deve-

se a Xerostomia. Uma possível explicação, é que a Xerostomia poderia ser um efeito 

direto da SARS-Cov-2 sobre as glândulas salivares (FAROOK et al., 2020). 

De acordo com pesquisas, a glândula salivar e o epitélio oral, apresentam 

um receptor chamado ACE2, que é uma proteína membranosa utilizada como 

mecanismo de fixação do SARS-Cov-2, consequentemente devido a este tropismo 

epitelial, é considerada uma via de latência viral e transmissão. Além do mais, a 

secreção nasal e uma alta descarga viral contida na saliva, pode vir a ser um dos 

fatores patogênicos para o desenvolvimento dessas lesões na cavidade bucal 

associadas ao SARS-CoV-2 (TEPIA et al., 2020). 

Nesta mesma pesquisa, foram testados quatro pacientes, de três países 

latino americanos, sendo três mulheres e um homem, com 41, 51, 55 e 42 anos 

respectivamente. Todos positivados e confirmados com a doença COVID-19 por 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Apresentaram lesões bucais, como 

Angina Bolhosa Hemorrágica, desordem vascular e estomatite não específica. 

Apesar de a infecção com SARS-CoV-2 acabar resultando em manifestações orais 

com diversas apresentações clínicas, que presumivelmente apoiam uma hipótese de 

formação de trombos e vasculite, foi chegado à conclusão, que é necessário um 



9 

 

acompanhamento a longo prazo dos doentes, para que se possa ter uma maior 

certeza dessa relação (TEPIA; LABRADOR; GUIMARAES; VALDEZ, 2020, p.1). 

A doença do COVID-19, parece afetar apenas marginalmente as crianças, 

portanto, há menos conhecimento de suas manifestações. Em um estudo, foram 

analisados vinte e sete pacientes pediátricos com Coronavírus 2019, e foram 

registrados na apresentação clínica, elevação na temperatura corporal e tosse. Na 

cavidade oral, foram registradas as lesões: Candidíase Oral Pseudomembranosa, 

Língua Geográfica, Língua Revestida e Faringe Hiperemica (BARDELLINI et al., 

2021). 

Embora muitas coisas sobre os efeitos da COVID-19 sejam ainda 

desconhecidas, foi constado na literatura, que em crianças, uma reação imunológica 

pós virais pode vir a resultar em uma Síndrome Inflamatória Multissistémica (MIS-C). 

(HALEPAS et al., 2021). 

Em casos de persistência da Xerostomia, pode ocorrer um agravamento na 

saúde oral do paciente, ocasionando lesões bucais como Cárie Dentária, 

inflamação, Quilite, ulcerações, Candidíase Oral, Inflamação da Mucosa Bucal e 

Lingual, aumento da Glândula Parótida, Sialadenite, Halitose, entre outros (FAROOK 

et al., 2020). 
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4 CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir que a doença da COVID-19 possui uma grande variedade 

de manifestações sistêmicas, tanto dermatológicas, quanto respiratórias, incluindo a 

região bucal. No entanto, essas manifestações variam muito dependendo da faixa 

etária do paciente, comorbidade e de seu sistema imunológico. Lesões como 

Quelite, Xerostomia, Vesicobolhosas entre outras podem vir a ser relacionadas com 

a influencia do vírus SARS-Cov-2 porém, os estudos ainda são muito vagos para 

que se possa confirmar com certeza absoluta que a causa das lesões são 

consequências da doença COVID-19.  
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