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A paracoccidioidomicose é uma micose endêmica nos países da América-Latina 
causada pelo fungo Paracoccidioides brasiliensis. A infecção ocorre pela inalação 
do fungo na forma filamentosa sendo ela mais comum entre trabalhadores rurais 
do gênero masculino. Pode apresentar-se nas formas aguda/subaguda ou crônica 
e normalmente são as manifestações bucais que levam indivíduo a procurar 
atendimento odontológico. O presente trabalho tem como objetivo relatar três 
casos clínicos de paracoccidioidomicose com presença de lesões bucais, 
evidenciando suas características clínicas e a importância do seu conhecimento 
para o cirurgião dentista, a fim de se realizar um diagnóstico preciso. Participaram 
do estudo, três pacientes do gênero masculino, trabalhadores da zona rural nos 
estados de Goiás, Mato Grosso e Rondônia, que apresentavam lesões bucais de 
aspecto granulomatoso hemorrágico e procuram atendimento médico-
odontológico. Os pacientes foram submetidos à biópsia incisional e raspado para 
a semeadura em meio de cultura Ágar Sabouraud e incubação em estufa para 
posterior análise microscópica e identificação. Nos três casos foram isoladas 
colônias de leveduras com características morfológicas compatíveis com o 
Paracoccidioides brasiliensis. Todos apresentaram evolução favorável com 
significativa melhora clínico-odontológica após tratamento antifúngico específico. 
A adequada análise das características clínico-odonto-epidemiológicas do 
paciente podem orientar o cirurgião dentista no diagnóstico da doença, sendo que 
a atuação multiprofissional é imprescindível no acompanhamento do indivíduo, 
buscando o restabelecimento das suas funções orais, além do seu pleno estado 
de saúde e autoestima. 
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