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Aspectos clínicos 
do Herpes labial 

Es1e :icomclimcnto bucal 
~ nntigo e afeta grJndc parle 
da popufoçào. Muitos profis
sionais d:i 6rc., de .s.:i.údc ain
da cl'rJm o seu diagnóstico, 
por este motivo achei \•álido 
apn:scntJr nesta co luna uma 
breve abordngcm c línica <la 
patologia. O Herpes é uma 
infecção virai c3usada pelo 
Vírus do Jk rpcs Simplcs lipo 
1 (VHS- 1 ). Es1c 1ipo de ví
rus gera lesões bucais, já o 
tipo li , acomete os órg;io 
genitais. A Estom:uologia -
especialidade odontológica 
que diagnostica e lrnta doen
ças bucais - al ém de aborda r 
a afecção. orienta o pacieme 
sobre as fonnas de transmis
~o . prevenindo assim. adis

seminação do vírus na popu
lação. O VHS-1 reside duran
te toda a vida no indivíduo, 
mais especificamente nos 
gâng\ios nervosos. Os vírus 
ficam em est;1do de lati:ncia 
- como se estivessem "dor
mindo" - (rcn\c. a um estímu
lo. "acordam". migrando 
parJ ;is lerminilções nervosas 
do lá bio . proporciona udo 
l':ir:1 o /):11.: i~llh ' :1., /~ . .;etc .; /1cr-

1-...:t,ç~1.-.dc ... cri1:1.o; 1 JC.~ 1c :1nigo 
E..;sc~ ;1gc n1 c .; dc.,.em..:;rdc
anrcs podem ser: ansiedade: 
cs1resse psicológico: baixa 
res isrência imunológica; rai
os so/Jrc.~ ; calor: frio; den1re 
Olllros. Não h{i umacurn cfc
li va da aft.-cç5o. m:.i.~ sim um 
controle, visando um espa
çamento ent re as c r ises do 
Herpes, bem como abrevian
do ao; dur.1çt~s dc.'\f;:1-. e :nnc
ni 1~ 11du os :-i 111 uma~. !"~ i111-
porta111e desco bri r u fa tor 
descnc11dc;.111tc de c:1d:1 pes
soa. no intuito de el iminá-lo 
ou evitá-lo. 

No início há uma scns;i
ção de prurido (coceira). ar
dência ou edema (inchaço) 
na regi5o que irá ser acome
tida . Ncs1a c1apa. o pacie nte 
COSIUma rcrccbcr que a Jc
siio ir:í :-111g ir. A es1:1 parli
cularid adc c ham:rntos de 
íasc 1>rod rômica do Herpes, 
onde o indivíduo através da 
s in1oma1o log ia. nota que a 
crise herpética está e minen
te. Após es1a elapa. surgem 
várias vesículas - peque nas 
bolha.'i de conteúdo líqüido, 
lendo como lam<inho menor 
que 3 mil ímelros - que se 

unem forma ndo bolhas. Es
lns se rompem promovendo 
:i.rdorc que. posteriormente. 
form:i- sc uma crosta na re
gião no in!Uitn de c ic;miza r 
e reg ride sem de ixa r !'eqüc· 
las. Esta é a seqüência cro
no lóg ica c nconlruda com 
maior frcqiiC:nc i;i 110 Herpes 
ti po 1 ( labial) . Obsen 1ar as
pectos cli11i os m1 /010. 

O trJtamento consiste na 
utiliznçfio de um medica
mento antivirai espcc ffico 
presc ri10 pe lo c irurgião den-
1is1a ou médico. O c reme é o 
mais u1ili :t:.1do, embora ex is
tam os comprimidos indica· 
dos. quando necessário. A 
posologia e :.is o ricniaçf>es do 
proíi s~ion: tl elevem ser segui 
das a risca para que o lrnta
mc nto scju cíetivo. 

A prevcnç:io se dá mravés 
do controle da propagação do 
VHS-1, durante a c ri se . ou 
seja, desde o surgimento das 
vc,;kulas e/ou bolhas, alt o 
aparcc\mcnto da crosta. Não 
se deve cnuar cm contato 
com a saliva do acometido. 
O tl\U de: la /111.:n: . .;, copos, ob
j~1 u.; 1fo '"'' jll..º~ '(1 ; 1/ l"U lllO 

c.-.cov.:.i:- úc.· 111 .:.ii~. be ijo na 
bt'ICa. g~icu/." , ,;,.pcr ... 1s nu 
ar :it rJ\'Ó de csp 1rro!'I e pcr
digo1os pro feridos pela pcs· 
soa infec1:1da com j,ls lesões 
prescnlcs. devem ser cvi la
dos. J:.'i na au~nc i ~1 da.4' lesões 
nfio hii ri sco de conlágio. 

Frente a qu:.ilqucr ahera
çâo buca l. procure o cirur
giiio-dcn1is1a para rápido di
agnóstico e tr:n:imc nlo <ide· 
c111 ado nn 1c 111po ..:c1 lu . 
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