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 Durante o envelhecimento a mucosa bucal sofre diversas alterações. Essas alterações 

correspondem à atrofia epitelial, perda de elasticidade e diminuição da espessura, tanto da 

lâmina própria do epitélio de revestimento como da camada de queratina, tornando a 

mucosa da cavidade bucal mais susceptível à lesões. Com a perda de suas propriedades 

elásticas, responde à traumas protéticos e outros, com ulcerações em decorrência de menor 

irrigação. Este estudo teve o objetivo de identificar as principais lesões da mucosa bucal 

detectadas em indivíduos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, atendidos nas clínicas 

odontológicas da Faculdade de Ciências e da Saúde (FACS), da Universidade Vale do Rio 

Doce (UNIVALE) no período de 1999 a 2004. Foram examinados 103 prontuários de 

pacientes, os quais haviam passado por uma triagem prévia, para o preenchimento de ficha 

clínica pela disciplina de Propedêutica, apresentando alguma alteração na mucosa bucal e 

tecidos adjacentes. Os resultados demonstraram que na amostra examinada, o número de 

mulheres foi 61 (59%) e de homens 42 (41%), com média de idade de 68 anos. Em relação 

ao tipo de lesão da mucosa foi detectado que 70% apresentou hiperplasia, 20% carcinoma 

epidermóide e 10% cisto periodontal. Quanto a localização dessas alterações, 26% se 

encontravam no palato, 18% lábio, 10% língua e 10% ápice. A biópsia excisional foi o 

procedimento realizado em 56,2% dos indivíduos examinados. Conclui-se que, a hiperplasia 

foi a lesão de mucosa bucal detectada com maior freqüência; o estudo da estomatologia 

geriátrica merece maior atenção, visando capacitação do CD que assiste a esta faixa etária.  
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