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ESTUDO DE CASO CLÍNICO 
 
 Identificação do paciente: 

– Paciente: G. J.  
– Idade: 19 anos 
– Data de nascimento: 12/10/98 
– Gênero: Feminino. 
– Leucoderma. 
– Profissão: Estudante. 

 

 Histórico: 

– Relata não ter problemas sistêmicos. Não etilista nem fumante.  
– Relatou problemas psicológicos, como ansiedade. 

 

 

 Avaliação extraoral: 

 

   



 Avaliação intraoral: 

 

  
 

 

 Exame radiográfico (panorâmica): 

 

 
 

 

 Condições bucais relacionadas ao estresse: 

– O desequilíbrio entre o corpo e a mente é o que origina o desenvolvimento de doenças 
relacionadas ao estresse. Muitas patologias estudadas têm íntima relação com estresse, estilo de 
vida e ansiedade, e conseguir estabelecer uma relação estresse/doença é fundamental para o 



tratamento dessas patologias. É necessário enfatizar que essas condições devem merecer atenção 
especial do cirurgião-dentista, que, por sua vez, faz parte de uma equipe multidisciplinar no 
atendimento do paciente. Sendo necessário o encaminhamento do paciente portador dessas 
condições a profissionais especializados. Excesso do estresse, seja por grande intensidade ou 
duração do agente agressor, é capaz de produzir alterações a qualquer nível neuroendócrino-
imune do organismo (SAINZ et al., 2001).  

 

– Descamação de mucosa jugal induzida por hábito de mordiscar a parte interna dos lábios. 

 
(Fonte: Clínica de Semiologia – Odontologia/Unioeste) 
 
 

o Síndrome da Boca Ardente: 

– Não apresenta sinais clínicos. 
– Acomete bordas laterais e ponta da língua. 
– Em estados emocionais alterados ou ao longo do dia há piora da intensidade dolorosa. 
 
 

o Herpes simples recidivante: 

– Causada pelo Herpesvirus hominis (HHV) tipo I. 
– Necessário um fator desencadeante como o estresse para sua recorrência. 

 
 
 
 
 



o Língua Geográfica: 

– Presença de pequenas áreas de desqueratinização e descamação das papilas filiformes. 
– Causa específica da condição é desconhecida. 

 
(Fonte: medicalnewstoday.com/articles/319342.php) 
 
 

o Ulceração aftosa recorrente: 

– “Estomatite aftosa”.  
– Manifestação clínica coincide com períodos de tensão emocional e seu aparecimento pode ser 
considerado como um tipo de manifestação bucal de doenças psicossomáticas (VICENT; LILLY, 
1992; NEVILE et al., 2004). 
– Maior, menor, ou herpetiforme. 
 

 
(Fonte: estomatologiaonlinepb.blogspot.com.br/2014/04/?view=classic) 
 
 

o Bulimia, estilo de vida e depressão: 

– Resposta à busca frenética pelo corpo perfeito. 
– Excessiva ingestão de alimentos seguida de atitudes compensatórias para evitar ganho de peso. 
– Manifestações bucais: Mucosa desprovida de proteção, queilite angular, aumento na incidência 
de cáries, erosão dentária, queilite actínica. 

   



 Procedimentos realizados: 

– Exame clínico e exame radiográfico (panorâmica). 
– Orientações sobre higiene oral.  
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