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A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica, causada por um fungo termodimórfico do gênero 
Paracoccidioides spp, caracterizada por múltiplas úlceras-granulosas por todo o corpo. Possui uma evolução 
insidiosa que pode ter como consequências sequelas graves quando diagnosticado e tratado tardiamente. Esse 
tratamento é feito através de medicamentos antifúngicos e acompanhamento. O objetivo do trabalho foi relatar um 
caso de paracoccidioidomicose com manifestações em cavidade oral. Paciente de 57 anos de idade, sexo masculino, 
leucoderma, trabalhador rural, compareceu ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Fernandópolis/SP 
queixando-se de “machucado no lábio”. Durante a anamnese o paciente relatou etilismo e tabagismo. No exame físico 
extraoral foi observada uma lesão úlcero-vegetativa em lábio inferior do lado esquerdo. Ao exame físico intrabucal 
verificou-se a presença de úlceras granulomatosas, bem delimitadas, grosseiras e de bordos elevados envolvendo 
comissura labial direita, mucosa jugal direita, mucosa labial inferior, rebordo alveolar inferior e assoalho bucal. 
As lesões apresentavam-se ora mais avermelhadas, ora mais pálidas, todas salpicadas por pontos hemorrágicos. 
Baseando-se no aspecto clínico das lesões e no histórico do paciente, a hipótese diagnóstica sugerida foi de PCM. 
O paciente foi, então, submetido a biópsia incisional em área de mucosa jugal e o exame histopatológico definiu 
o diagnóstico de PCM. O paciente foi encaminhado para o Centro de Atendimento a Doenças Infectocontagiosas 
e Parasitárias de Fernandópolis/SP para tratamento especializado. Diante do relato de caso apresentado, pudemos 
concluir que a PCM pode apresentar manifestações bucais, sendo assim, importante que os cirurgiões-dentistas 
estejam atentos as características dessas lesões, a fim de realizar diagnóstico e tratamento precoces, evitando o 
agravamento dos danos.  
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