
Cancrum Oris na Infancia. Apresenta~ao de Caso Clinico

Cancrum oris. noma ou estomatite gangrenosa e uma doen9a que afecta principalmente crian9as mal nutridas e imunodeprimidas. Frequente em palses
subdesenvolvidos atinge igualmente imunodeprimidos por leucemia ou SIDA na Europa e America. Doen9a anteriormente fatal apresenta-se hoje como urn
grande desafio medico para a cura das sequel as mutilantes que provoca.

Os autores descrevem urn caso cHnico de Noma numa crian9a de 3 anos, ra9a negra, da Guine-Bissau. Apresentava-se num estadio avan9ado desta
doen9a com amputa9ao parcial dos hibios, face e nariz. Discute-se a terapeutica inicial da area infectada, onde a utiliza9ao do acido acetico foi fundamental,
e a reconstru9ao com retalho frontal transposto de dupla face. .
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Cancrum oris, noma or gangrenosous stomatitis affects mainly immunodepressed and malnutrished children. It is frequent in under developed countries
but also appears in Europe and America in immunodepressed patients with leukemia and AIDS. Once fatal, the disease has become today a considerable
challenge to the surgeon due to the mutilating lesions is produces.

The authors report a clinical case of cancrum oris in a 3 year old negro child, born in Guine-Bissau. In an advanced state, the child had partial amputation
of the lips, cheek and nose. The initial treatment of the infected area and the importance of the use of acetic acid is discussed as is the reconstruction using
a double-sided forehead flap.

13.descrito por Hip6crates e Galeno, cancrum oris ou Noma
deriva do vocabulo grego «devorar». Tourdes, em 1848, define
Noma como uma «afec~ao gangrenosa principalmente da face
atacando as crian~as de constitui~ao alterada por ma higiene e
doeh~as graves especialmente febres eruptivas, iniciando como
uma ulcera da mucosa com edema da face estendendo-se de
dentro para fora, rapidamente destruindo os tecidos moles e 0
osso e sendo quase sempre fatal» (I). A lesao pode ter. outras
localiza~6es, sendo as mais frequentes: couro cabeludo, pesco~o,
perineo e vulva.

Passados tantos anos, a descri~ao de Tourdes mantem-se
actual, havendo uma unica diferen~a: no progn6stico. Se hoje
estamos longe de taxas de mortalidade na ordem dos 80-90%, as
sequel as que esta doen~a acarreta (uma morbilidade de 100%)
mantem-se como urn grande desafio ao cirurgiao, escrevendo
mesmo Mead, em 1946, que «nao ha nada que se the com-
pare» (2. J).

A doen~a inicia-se com uma pequena ulcera na mucosa bucal
ou gengival, progredindo em menos de 72 h para uma placa
gangrenosa, estendendo-se de dentro para fora podendo destruir
na sua progressao a arcada dentaria, 0 maxilar superior e todos
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os tecidos moles da face, resultando numa ferida profunda e per-
furante. Clinicamente nota-se uma papula eritematosa, arroxeada,
endurecida e dolorosa da face, acompanhada de edema. Ha
sialorreia profusa e urn exsudado purulento de cheiro fetido (4).

Ap6s a fase gangrenosa aguda, a cicatriza~ao atraves da
retrac~ao dos tecidos perifericos e a fibrose leva a uma distor~ao
grave da regiao da boca, com a frequente exposi~ao dos dentes.
As sequelas envolvem a mutila~ao de todo 0 tecido mole da face
e esqueleto periferico a lesao com trismus e perdade denti~ao,
dificuldade da mastiga~ao, regurgita~ao nasal, dificuldade da fala
- e seu desenvolvimento - perda de saliva e por fim urn mau
desenvolvimento da face com assimetria da mesma.

Nao e facil ter informa~ao segura sobre a frequencia e 0
infcio da doen~a, pois estas crian~as vivem habitualmente em
zonas afastadas de qualquer centro medico. Conhecem-se no
entanto alguns factores predisponentes como as doen~as virais
contagiosas, endemicas debilitantes, Dentro destas 0 sarampo
encabe~a a lista, Tempest (5) calculou em 70% dos casos, seguida
pela escarlatina, febre tif6ide, pertussis, tifo, sifflis, tuberculose
ou mesmo leucemia em fase de regressao. Sao crian~as imuno-
deprimidas por imunodeficiencia adquirida, com urn desequilfbrio
end6crino associado a uma ma nutri~ao cr6nica (92,8%) que
permite a progressao de qualquer infec~ao ulterior na altura de
maior vulnerabilidade, desmame, dos 2-5 anos (6.7).

Adelsberger em 1946 refere-se a casos encontrados em
doentes vftimas de desidrata~ao e ma nutri~ao severa no campo
de concentra~ao de Auschwitz (8). Ha casos descritos de Noma



neonatorum em prematuros doentes, de baixo peso, sendo quase
sempre fatal (9. 1m. Foi tambem descrita num rapaz de 13 an os
com altera<;6es transitorias do estado imunologico apos uma
apendicite perfurada com pneumoperitoneu (1) e em fndios nati-
vos da America do Norte, lactentes e imunodeprimidos (Ill A
SIDA e igualmente mencionado na literatura como factor
predisponente (12. 11). A ma higiene da cavidade oral e a gengivite
ulcerativa pode anteceder 0 Noma (14). Na literatura mundial
citam-se ainda casos em adultos na Europa e na America,
imunodeprimidos, com ma higiene oral ou doen<;as periodontais
avan<;adas, com factores predisponentes como a leucemia mieloide
aguda (IS. 16).

Foi isolado 0 organismo de Vincent (ou Borellia vincenti)
do fundo das Ies6es em fase aguda. Sabe-se tambem que a bac-
teria fusiforme (Fusobacterium necrophorum) e os bacterioides
melanogenicus (ou 0 saccharolyticus) tambem isolados da lesao
originam uma endotoxina necrosante (4. 17). Pseudomonas aeru-
ginosa foi isolada em prematuros nascidos na India, e em casos
desta doen<;a tratados nos EUA, tanto na lesao, como em
hemoculturas (4.18). Ghosal analisou histopatologicamente as zonas
das les6es referindo que pareciam ter origem dentro e na peri fe-
ria dos vasos sangufneos, subcutis e camada muscular, estenden-
do-se depois, mais superficialmente, as camadas diferentes da
derme. A epidenne encontra-se necrosada quando a camada
papilar da denne esta envolvida (9). Outros autores descrevem
microembolos e tromboses localizados a regiao das arterias da
face e maxilares intemas, bem como capilarites infecciosas, que
levam a uma necrose isquemica (41• Com 0 aparecimento dos
antibioticos a mortal idade reduziu-se para 6-10%, percentagem
esta originada pelo fundo de imunodepressao grave com evo-
lu<;ao para a septicemia e em casos de envolvimento osseo.
o estado nutricional parece ter igualmente urn papel impor-

tante nestes casos de Noma. Sao crian<;as com deficiencias pro-
teicas e de outros nutrientes essenciais como sejam vitaminas
(complexo-B, ac. ascorbico, ac. folico) e minerais (zinco, magne-
sio, Ferro). Uma deficiencia prolongada de ac. folico altera a
integridade das celulas epiteliais gengivais. Ha tambem uma
penneabilidade aumentada do epitelio gengival sulcular. 0 acido
ascorbico encontra-se nonnalmente em altas concentra<;6es nos
leucocitos neutrofilos polimorfonucleares sendo necessario para
uma fun<;ao optima fagocftica. Esta destrui<;ao periodontal e mais
severa em crian<;as com concentra<;6es extremamente baixas de
acido ascorbico levando a uma diminui<;ao acentuada do numero
e fun<;ao fagocftica dos PMN (14).

Presentemente a doen<;a encontra-se praticamente limitada
aos pafses subdesenvolvidos de Africa, Asia e America do SuI.
o caso clfnico que apresentamos e originario da Guine-Bissau
tendo sido intemada no Hospital de Dona Estefiinia ao abrigo de
urn acordo existente entre Portugal e os Pafses Africanos de
LIngua Oficial Portuguesa (PALOP's).

J. N. crian<;a de 3 anos, do sexo feminino, ra<;a negra, na-
tural de Bissau, Quine, e intemada no Hospital Simao Mendes
em Bissau a 17/03/92 por ferida infectada peri-bucal direita, com
infcio tres dias antes evoluindo rapidamente para uma necrose
profunda. Foi medicada com ampicilina e metronidazol. Devido
a extensao e gravidade da lesao foi transferida para Portugal

passados 6 meses, para 0 Hospital de Dona Estefiinia on de deu
entrada, sem qualquer acompanhamento familiar, a 15/09/92 com
o diagnostico de Noma da face.
o estado geral da crian<;a era regular, embora de baixo peso

e estatura para a idade. Na hemiface direita apresentava uma
ferida mutilante muito infectada, que abrangia 0 hlbio superior,
a comissura, a regiao jugal e asa do nariz, com perda persistente
de saliva pela lesao e com uma anquilose temporo-maxilar que
condicionavam uma amplitude diminuida da abertura da boca,

Elementos do estado imunologico e viral da crian<;a estao
representados no quadro I.

QUA ORO I
Estudo viral da crian~a e elementos do estado imunitario

Ag HBs negativo
Ac HBs positivo
HIV I e 2 negativo Ig G - 21,3
Ac HBe positivo Ig A - 1.19
Ag HBe negativo lG M - 3.14
Ac HBe positivo Ig E Tot.- 556 Ul/ml
Ac HAY IgM negativo
ITA IgM negativo

o estudo da imunofenotipagem dos linfocitos do sangue
periferico com tecnica de imunofluorescencia directa e ulterior
analise por citometria de fluxo, colocaram em evidencia urn
aumento de celulas citotoxicas. 0 estudo da fagocitose por teste
do NBT mostraram uma ligeira diminui<;ao da fagocitose.

A biopsia da lesao foi pouco especffica: «marcada fibrose
com infiltra<;ao peri-vascular constitufda por linfocitos e histiocitos
com eosinofilos».

Exames bacteriologicos iniciais da lesao mostraram a pre-
sen<;a de Staphylococcus aureus e de Candida albicans numa
raiz dentaria. Posterionnente a flora diversificou-se isolando-se
Pseu-domas aeruginosa, Haemophilus influenzae, bem como es-
tirpes de Streptococcus, Staphylococcus e Providencia stuartii. 0
tratamento sistemico foi orientado por antibiogramas sucessivos,
mas sem exito. Localmente a lesao ia sendo tratada com lava-
gens mecanicas, agua oxigenada, soluto de Dakin e nistatina
pomada, tambem sem grande eficacia, mantendo-se 0 exsudato
purulento e 0 aspecto torpido dos bordos da Iesao.

Iniciou-se entao a utiliza<;ao de compressas embebidas em
acido acetico a 1% durante 15 min., aplicando depois gentamicina
pornada seguida de nistatina pomada ern pen so aberto. Corn esta
terapeutica conseguiu-se uma limpeza local, com consequente
epiteliza<;ao dos bordos, 0 que pennitiu avan<;ar para a cirurgia
de reconstru<;ao (Fig. 1).

Simultanearnente foi avaliado 0 estado de nutri<;ao e corri-
gidos os deficites, nomeadarnente proteico e vitamfnico. Foram
feitas pesquisas de parasitas para a necessaria desparasita<;ao e
melhorado 0 estado de denti<;ao com limpeza da cavidade oral,
tendo feito extrac<;ao dos doentes 5-3 e 5-4 por se apresentarern
corn exposi<;ao do cola e destrui<;ao dos alveolos.

Os objectivos para a fase de reconstru<;ao consistiram em:
corrigir 0 trismus, eliminar a perda de saliva tomando a crian<;a
«irnpenneavel» reparando os defeitos mutilantes.



Foi avaliada minuciosamente a defonnidade, extensao, aber-
tura da boca e existencia de sinostoses. A Tomografia Axilar
Computorizada (TAC) demonostrou nao haver ainda lesao in-
trfnseca articular pelo que se deduziu ser a limita~ao articular
devida a fibrose peri-articular.

Os tempos operatorios de reconstrw;:ao foram os seguintes:

1.9 Tempo - 11/01/93
Isolamento de retalho frontal de dimens6es adequadas, com

base direita e aplica~ao de enxerto de pele total «dupla face» no
reverso do retalho. (Fig. 2)

2.9 Tempo - 01/02/93
Limpeza e prepara~iio dos bordos da lesao da face.
Liberta~ao de fibrose extra articular.
Transposi~ao do retalho frontal para a regiao mutilada da

face. (Fig. 3)

3.9 Tempo - 01/03/93
Libertar;:ao do pedfculo do retalho rodado e aplica~ao de

enxerto de pele espessa na regiao frontal cruenta, deixada a gra-
nular durante 0 intervalo das duas interven~6es.

4.9 Tempo - 12/04/93
Comissuroplastia com retalho de rotar;:aodo labio vennelho

inferior. (Fig. 4)

5.9 Tempo - 02/07/93
Retalho de rotar;:aodo labio verinelho superior esquerdo para

reconstrur;:aodo bordo mucoso do labio superior direito.
Libertar;:aode bridas cicatriciais endobucais jugo gengivais

das arcadas superior e inferior direitas. (Fig. 5)



Em pre-operat6rio e durante os intervalos das intervenr;:6es
procedeu-se a reabilitar;:iio da abertura oral, utilizando-se urn
dispositivo tipo mol a para progressivo aumento da amplitude da
abertura bucal.

Foi decidida a aHa em Agosto de 1993 e regresso a Guine
devido ao prolongado intemamento com separar;:iio familiar e
cultural, nesta fase ainda incompleta do tratamento, mas com
resultado estetico e funcional socialmente aceitavel. (Fig. 6)

No plano de tratamento foram ensinadas a crianr;:a e prescri-
tas para 0 medico. local, tecnicas simples de reabilitar;:iio oral;
esta previsto reavaliar;:iio dentro de 2-3 anos que incluiriio recons-
trur;:iio da narina direita, revisiio de cicatrizes e eventualmente
tratamento da limitar;:iio temporo-maxilar.

o caso clfnico que se apresenta, originario da Guine-Bissau
e 0 segundo caso proveniente desse pafs que - a semelhanr;:a dos
pafses vizinhos - e constitufdo por uma popular;:iio de parcos
recursos e onde as crianr;:as sofrem na sua maioria de ma nutri-
<;ao que condiciona uma maior susceptibilidade a doenr;:a.

Embora niio tivesse sido possfvel apurar factores predispo-
nentes, perante 0 quadro clfnico e hist6ria mesmo que incomple-
ta, estavamos sem duvida perante urn caso clfnico de Noma.
o tratamento desta doenr;:a foi sistematizado por tempest e

com as modificar;:6es de Adekeye 120.21) pode-se croniza-Ia numa
fase aguda e numa de sequelas. A abordagem terapeutica rta fase
aguda esta esquematizada no quadro II. No nosso caso dada a
evolur;:iio temporal da doenr;:a, parte destas medidas ja estavam
ultrapassadas.

QUADRO II
Procedimentos na fase aguda

Hidrata,ao
Correc,ao da Anemia (lransfusoes)
Anlibi6ticos - Penicilina

Metronidazol
Corticosteroides - na crian,a gravemente doente
Alimenta,ao por sonda
Correc,ao de ma nutri,ao

ac. f61ico
ac. asc6rbico
complexo B

Limpezas cirurgicas - sequestrectomias
Escareclomias para promover cicalriza,ao
Remo,ao de dentes
Limpeza t6pica da ferida

Tendo por base uma ma higiene da cavidade oral, a zona
mutilada encontrava-se com uma infecr;:iio grave nos seus bordos
e de diffcil erradicar;:iio. Num estado avanr;:ado da doenr;:a, a flora
encontrava-se diversificada, mas a lesiio estava ja bem delimita-
da e niio aumentou. Seria diffcH encontrar a bacteria fusiforme
ou bacteroides saccharolyticus ap6s tantos meses de evolur;:iio.
Houve amostras em que a Pseudomonas aeruginosa foi isolada,
mas niio se tratava de Noma neonatorum cujos prematuros mor-
rem por septicemia pm Pseudomonas.
o exame analomo-patologico confirmou 0 que Ghosal e

Montandon ja tinham descrito acerca do envolvimento peri-
-vascular da regiao da lesiio, neste caso ja bastante adiantado e
com marcada fibrose peri-vascular nos bordos da lesao.

A literaltlra medica refere-se pouco ao tratamento local da
ferida, que como vimos e uma etapa importante para a progres-
siio no tratamento. Ha referencia ao uso local de agua oxigenada
e lavagens com soro fisiol6gico, sendo a lesiio cobert a por com-
pressas embebidas em Eusol ou solur;:iio de flavina (5.20.15.13). Niio
encontramos referencia a eficacia do acido acetico a par do penso
aberto, que como vimos foi fundamental neste caso clfnico para
o controle da infecr;:iio local.

Pouco se podera dizer acerca do estado imunol6gico da
crianr;:a visto ter sido estudado numa fase avanr;:ada, no entanto
assinale-se que passados 6 meses do infcio da doenr;:a ainda



havia uma diminui~ao da fagocitose, devida talvez as vanas
deficiencias do est ado nutricional ainda nao corrigidas na altura.
Foi impOl1ante para a recupera~ao da crian~a a correc~ao das
deficiencias proteicas e vitamfnicos desde 0 infcio deste intema-
mento.

Na fase de tratamento das sequelas, a reconstru~ao deve ser
baseada na simplicidade, num reduzido numero de interven~6es,
ser esteticamente aceit<lvel, ser satisfatoriamente funcional e ser
segura, isto e, com 0 menor numero de complica~6es possfvel (j).

o intervalo entre 0 infcio da doen~a e a cirurgia de reconstru~ao
foi de 9 meses, tempo este para resolu~ao do estado infeccioso
da lesao.

Pela classifica~ao de Montandon (4) quadro III, 0 caso des-
crito integra-se nos grupos I e 2. Para atingir 0 objectivo de
reparar os defeitos mutilantes, tomando a crian~a impenneavel
para a perda de saliva, corrigindo 0 trismus, a op~ao de cobrir 0
defeito com tecido vizinho com recurso a retalho unico pareceu
apropriado, e contemplado por Montandon.

QUADROIII
Classificasao de Montandon, 1990

I. Localiza~ao - labio comissura. ou defonnidade da face que
pode ser cobena por tecido vizinho e recobeno por retalho
unico.

2. Amputa~ao do labio superior e nariz.
3. Amputa~ao do labio inferior e mandfbula.
4. Defeitos grandes envolvendo labios. face, palato, maxila e

base da orbita.

A anquilose, que e uma complica~ao frequente e de diffcil
resolu~ao (2) verificou-se neste caso tratar-se'de anquilose por
fibrose e nao da tao temida lesao ossea.

Considerou-se 0 retalho frontal de dupla face, pelos resulta-
dos aceitaveis que foram obtidos, pela relativa simplicidade de
execu~ao e seguran~a que proporciona, uma boa op~ao para este
caso.
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