
A inflamação na perfuração dos tecidos para a colocação do piercing é imediata e pode haver risco de infeção 
se os materiais não estiverem devidamente esterilizados, aumentando o risco de transmissão de doenças como 
hepatite, tétano, HIV, etc. As infeções também podem ser causadas devido à acumulação de placa bacteriana 
na zona do piercing, que muitas vezes é difícil de higienizar.

Na origem de lesões pré-cancerígenas podem estar vários motivos, entre eles os metais constituintes da liga do 
piercing, tais como o crómio, que é considerado cancerígeno. O trauma crónico aliado a outros fatores de risco, 
como o tabaco e o álcool pode, ainda, potenciar este tipo de lesões.

Por vezes são encontrados casos de alergia aos materiais que constituem os piercings, nomeadamente a alguns 
metais, como o níquel. O alargamento da zona perfurada pode ser uma consequência dessa reação alérgica.

Os piercings na cavidade oral podem causar inflamação e infeção? 

Podem causar lesões pré-cancerígenas?

A utilização de piercings pode provocar inúmeras alterações e danos orais. Recessão gengival, fraturas ou 
desgaste dentário podem ocorrer devido ao atrito e contacto com o piercing e, em alguns casos, essa 
utilização pode até mesmo levar à perda de dentes.

A fonética pode também ficar alterada, dificultando a pronunciação de alguns sons. E poderá ainda existir 
dificuldade de mastigação, causada pela presença de um corpo estranho.

Que interferências com a função normal da boca podem surgir?

Podem também surgir reações alérgicas?

Como consequência da perfuração na cavidade oral, existe um risco de inúmeras bactérias entrarem na 
circulação sanguínea, formando aglomerados que se fixam nas válvulas cardíacas. Esta presença de bactérias 
pode, em pessoas mais suscetíveis, causar uma endocardite infeciosa - que consiste na inflamação das 
válvulas e dos tecidos cardíacos.

Este tipo de piercings pode causar problemas cardíacos?

A colocação de piercings na cavidade oral é desaconselhada pelos médicos dentistas. Ainda assim, quem tem 
intenções de o fazer deve visitar periodicamente o seu médico para um melhor acompanhamento.

Devo consultar o meu dentista antes de fazer um piercing oral?
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