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5AUDE BUCAL 

Afta: uma lesão benigna 
1. Introdução 
As afias, dentre diversas 

lesões bucais exi.stcnles, são 
as mai s freqücnte.s e benig
nas que acomcu:m um indi
víduo. A única preocupação 
que se de\'C ter cm relação a 
eSla é o seu correio e seguro 
diagnóstico. pois cxis1em do
enças buc.ais que se asseme
lham clini nmenle com a 
Afia. mas são perigosas se 
não tr.uadas ou o ir.uamcnto 
csr ipulado não 6 adequado 
para tal patologia. 

ai imen1ação/1empcros condi
mentados. mas nesses casos 
se conhece o agen te e tio
lógico e podemos eliminá-lo 
para a lesão não mais re
tomar. O que não ac;;ontecc 
com a Afta. pois se abando
ná.sscmos nossos hábitos ali 
mentares a mesma pode apa
rece r. Ao grupo de úlceras 
que se ;1sscmel ham com a 
Afl:i. mas causadas por injú
rias de natureza qu fmico-ff
sica conhecida. damos o 
nome de úlceras traumáticas 
e têm 1ra1amento específico, 
difere n1cmenlc das Aftas . 

Com o intuito de elucidar 
o assunro ~que teceremos aJ. 
guns comentários pertinentes 
à afecção. bem como suas ca
rxrcrísticas clínicas para di 
ferenciar das demais alu: ra
çõcs bucais. como algumas 
doenças fúng1cas , vi rais. 
bac teri anas . neop lásicas 
(Câncer bucal). dentre ou iras. 

3. Características Clínl· 
cas & Tratamento 

A" Afias geralmeíl1e se 
aprescnl am em quantidade 
únic.'I ou múltipla. Aprc..coen-
1am um halo avermelhado ern 
1omo de uma região circu lar/ 
ovalada de coloração amare
lada/aci nzentada. reg ião esta 
em cicatrização. Costumam 
ser doloridas ao toque, com 
alimentação pican1e e a t6 
mesmo espontânea. com a 
s imples movimentação dos 
lábios e língua. Os locais de 
maior incidência são os lábi· 
os. parte interna. e ventre de 
língua. Raramente em Pa.lato 
duro (~u da boca). 

2. Generalidades 
Dificilmen1e enconrrare

mos alguma pessoa que nun· 
ca IC\'C a lesão aftosa. Ê uma 
alte ração comum presente 
cm cerca de 80% dos casos. 
A Afta surge sem uma causa 
definida e comprovada. ten
do uma duração ITM!:dia vari
adu em tomo de S a 15 dias. 
Na grande ma ioria das vezes 
~ dolorida. exacerbando o 
sintoma com subs1Ancias nl
coól icas (bebidasfboche
chos) e alimen taçlo condi
men tada (picanre/ãpimcnui

da). Da mesma fonna que 
surge. esta desaparece sem 
deixar seqüelas. independen
tcmc:n1e do uso de remédios 
ou pomadas/cremes med ica-
mcn losos. 

Hj um mito que renta ex
plicar a causa da Afla. Dizem 
que a ingestão de subs1ânc i
as :kidai;!cí1ricas. como aba
caxi. faria com que a lesão 
se manifestasse. O que não~ 
verdade . Uma expl icação 
para tal f. que diversas pes
soas que tiveram Afta, por ter 
comido abacax i. não a deixa
r.im de ter com a suspensão 
desta fruta. E o que diriam as 
pessoas que não comeram 
fruta.s cí1ricas e aprcsc111am 
3 afecção? 

Segundo estudos rcali1.a
d os. não há um fator 
etiológico para Afia. ou seja. 
n5o l. conhec ido o que cause 
esta alteração. O que existe 
são fatores que podem ajudar 
o seu aparecimento. estes po
dem Str chamados de folares 
contribuintes. São eles: 

- Fa li a de vi laminas 
(avitaminoses) 

- Baixa imunidade 
- Es1 rcs.sc psicológico 
- Doenças oportunis1as 
- Hereditariedade 
- Fumo (tabagismo) 
Não podemos nos aterem 

apenas um aspecto citado 
acima. mas uma in1eração di 
nâmica entre eles, ou a1~ 
mesmo tentar de1ectar o fa
tor contribuinte para cada 
pessoa para evit.t- lo . 

8:tudos relatam que a úl 
cera aftosa c~á a(.~iada com 
queda de resistência do paci
enle, qualquer si1uaçio que 
leva a cs1e estado pode desen
cadear a alteração. Portanto 
um indivíduo estressado, de· 
primido. desnutrido. 
imunodeficiente (como 
exemplo• AIDS). pode favo
recer seu apatteimenco. 

Mui1a111 vezes ocorrem as 
úlceras 1raumdi1icas, que do 
rn."K:hucadM intrahucaioi: pro
movidos pela açlo mccáni· 
ca da escova. por exemplo, 
ou subst l ncias químicas 
como rcmidios para bo
chechos ou 8li mesmo com 

O uararncnto não t espe
cífico, pois t uma alteração 
que regride dentrê S a 1 S 
dias, não necessitando de in
tervenção. Casd o incõmodo _ 
doloroso seja significa1ivo, o 
cimrgião dentista pode optar 
pelas pa s1as antiin flama 
lóri as locais específicas e 
dependendo do caso atl. o u.so 
s islêmico de vitaminas . Se a 
dor for inlcnsa há a opção de 
medicamen1os ana lgtsicos 
leves. Em casos el'\l que a Afta 
possui grande proi)orç3o em 
extensão e sintomatologia o 
cirurgião denl ista util iza, se 
necessá rio, remédios sisté
micos e tópic())i, . ·:: 

A lgumas ."p'e,~~oas utili 
zam' o bicarbonato de sód io 
nessas lesões, produto este 
de ação corrosiva que age 
nas lerminações nervosas 
da rcgiõo afe tada , o que 
leva a um ardor forte acom
panh:ido de uma sensação 
de me lhora do Sifltomaqo
loroso. Isto se dá pela dis
crepância da dor intensa , 
prov~ada pelo bicarbona-
10, se contranondo a dor 
moderada da lêsão. Com
parat iva mente a dor da 
Aíta é menor do que a 
substância. Como efei10 
pro lo ngado h.t. uma 
"qu eimação" dos terminais 
nervosos . Convenhamos 
que este mttodo tum pou· 
co agr;ss ivo lanto para a 
região, quanto o pico de 
dor na ação do produ to. !! 
sempre bom relembrar que 
o uso da au lo medicaçio 
sempre 1raz danos l sadde 
do indivíduo. 

Caso exista alguma úl 
cera (ferida) bucal q ue dure 
mais do que 1 S dias, pro
cure um cirur1ilo·denti1ta 
para que ele possa acompa
nhar, diagnosticu e 1ratu 
a lesão a tempo. 
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