Síndrome de Rendu – Osler – Weber:

a Propósito de Um Caso Clínico.
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Introdução: A Síndrome de Rendu-Osler-Weber (SROW) é uma doença multissistémica, autossómica
dominante, resultante de mutações no gene da endoglina (ENG) - tipo 1, ou no gene activin receptor-like
kinase-1 (ALK-1) – tipo 2.
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Caso Clínico
♀ 62 anos; SROW tipo 1, mutação “de novo” ; 2 filhos com a doença.
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Discussão e Conclusão: As manifestações da cavidade oral são frequentemente o sintoma
inaugural da SROW, tendo o estomatologista um papel crucial no seu diagnóstico e orientação precoce,
prevenindo complicações sistémicas potencialmente fatais.
Contrariamente aos tratamentos invasivos, o recurso a laser vascular tem demonstrado bons resultados,
com menores taxas de efeitos adversos.
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Defeito ósseo de Stafne na região anterior da mandibula
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INTRODUÇÃO
Os exames complementares de diagnóstico, como a ortopantomografia, são amplamente utilizados na
nossa prática clínica e, muitas vezes, imprescindíveis na avaliação do paciente, permitindo a deteção de
achados impercetíveis ao exame objetivo.

CASO CLÍNICO
Este caso clínico retrata um indivíduo do sexo masculino, de 52 anos de idade, com antecedentes de
mieloma múltiplo, referenciado à consulta externa de Estomatologia para avaliação prévia à realização
de um autotransplante de medula óssea.
Não apresentava lesões de relevo ao exame objetivo estomatológico; na ortopantomografia,
apresentava uma lesão radiolúcida de grandes dimensões, com extensão bilateral no corpo mandibular,
em topografia de 3.6 a 4.6 (figura 1).
Perante este achado imagiológico, foi pedida uma Tomografia Computorizada que relatou uma
depressão óssea na cortical lingual do corpo da mandíbula, com limites nítidos e com integridade da
cortical óssea vestibular, compatível com o diagnóstico de defeito ósseo de Stafne (figura 2).

Figura 1 – Ortopantomografia com lesão radiolúcida com extensão de 3.6 a 4.6, no corpo da mandíbula

Figura 2 – Tomografia Computorizada mandibular

DISCUSSÃO
O defeito ósseo de Stafne apresenta-se como uma lesão radiolúcida assintomática rara, com margens
ósseas bem definidas e habitualmente sem tradução ao exame objetivo. A localização anterior é
extremamente rara e está associada à inclusão da glândula salivar sublingual no corpo da mandíbula.
Nestes casos, o diagnóstico implica, muitas vezes, uma investigação imagiológica mais detalhada através
da realização de tomografia computadorizada e/ou ressonância magnética.

CONCLUSÕES
Em suma, o defeito ósseo de Stafne anterior é uma entidade clínica rara, mas para a qual devemos estar
consciencializados, a fim de evitar intervenções cirúrgicas desnecessárias. Assim, os exames de imagem
são essenciais para um correto diagnostico diferencial e seguimento clínico destes pacientes.
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Introdução
A localização mais comum das neoplasias das glândulas salivares é a glândula parótida, seguida da submandibular, minores e sublingual1-4.
Com a exceção das neoplasias da glândula sublingual, pode-se afirmar que, quanto menor a glândula, maior a probabilidade de desenvolvimento de neoplasia maligna1-4.
Propusemo-nos a descrever a epidemiologia e histopatologia das afeções das glândulas salivares no nosso centro.

Métodos
Estudo retrospetivo que incluiu os exames histológicos de glândulas salivares realizados entre 01 de janeiro de 2017 e 31 de julho de 2022 codificados como “glândulas
salivares” e “glândula parótida”.
Todos os resultados obtidos foram validados mediante a existência de um processo clínico e resultado histológico assinado por um médico especialista em Anatomia
Patológica.
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Glândula parótida:
• Tumor de Warthin (27,3%) e o adenoma pleomórfico (18,9%) foram
as lesões benignas mais frequentes;
Glândula submandibular:
• A maioria das amostras não apresentavam alterações histológicas
(55,5%);
• 32,1% dos achados histológicos eram compatíveis com sialoadenite
crónica;
• 3,6% com adenoma pleomórfico.
Glândula salivar minor:
• A maioria das amostras não mostravam alterações histológicas
(54,5%)
• 34,1% dos achados eram compatíveis com Síndrome de Sjogren
• 2,3% com adenoma pleomórfico
• Não foram detetadas alterações malignas.
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Conclusão
Os achados deste estudo corroboram as relações de prevalência entre neoplasias benignas e malignas descritas na literatura, mas diferem quanto à prevalência de cada
tipo de neoplasia em cada órgão.
Uma vez que os resultados foram obtidos de uma base de dados com estes termos, pode ter havido um viés, pois outros resultados poderão ter estado inseridos numa
outra codificação e assim não terem sido incluídos neste estudo.
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O pênfigo é uma doença autoimune infrequente com manifestações mucocutâneas inespecíficas. A lesão elementar
corresponde a bolha intraepitelial, originada por acantólise, resultante da ação de autoanticorpos contra proteínas
específicas de adesão entre células epiteliais e que rapidamente se transforma em lesões dolorosas erosivas e ulceradas.1,2
CASO CLÍNICO
Hipóteses Diagnósticas
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Fig2: Lesão erosiva e ulcerada da mucosa jugal direita [a], face ventral
da língua, pavimento da boca e vermelhão do lábio [b] e mucosa jugal
esquerda [c] com extensão ao palato e pilar amigdalino ipsilaterais.
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Fig3: Diminuição do número e extensão de lesões orais. Lesão erosiva na mucosa jugal direita [a] e lesão ulcerada infracentimétrica na face ventral da língua [b].
Mucosa labial [c], pavimento da boca [d], palato mole, pilares amigdalinos [e] e mucosa jugal esquerda [f] sem lesões aparentes.
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Entre os seus subtipos, o pênfigo vulgar corresponde a 70% dos casos com cerca de 60% das manifestações iniciais
localizadas à mucosa oral.1 Está descrita a sua associação a outras doenças autoimunes, incluindo a anemia perniciosa.3,4
Atendendo à inespecificidade das lesões iniciais, o diagnóstico apresenta-se desafiante podendo requerer de meses de
seguimento.1 O tratamento assenta na corticoterapia, eventualmente associada a agentes imunossupressores.1,2 A
imprevisibilidade e variabilidade do curso da doença obriga a monitorização e ajuste terapêutico frequente.1
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Prevenção e Tratamento de Osteonecrose dos
Maxilares: 1 ano de análise retrospetiva
Catarina Machado Ferreira1 2, Catarina Vital1 2; Cristina Barros1 2; Paula Maria Leite1 2; Marcelo Prates1 3
1 - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, EPE.
2- Interno de formação específica de Estomatologia
3- Assistente Hospitalar de Estomatologia

INTRODUÇÃO/OBJETIVOS
A Osteonecrose dos Maxilares Associada a Medicamentos (OMAM) é uma doença que surge em consequência da terapêutica
antirreabsortiva ou antiangiogénica utilizada em patologias com envolvimento ósseo. Por causar morbilidade significativa, a sua
gestão deve ser multidisciplinar e rigorosa. Baseada na necessidade de prevenção das lesões de OMAM, criou-se a consulta de
“Prevenção e Tratamento de Osteonecrose dos Maxilares”. Neste trabalho, pretendemos analisar demográfica e clinicamente a
população assistida nesta consulta durante o seu primeiro ano de criação, de forma a caracterizar os doentes quanto ao sexo,
idade, patologia de envolvimento ósseo, fármaco antirreabsortivo ou antiangiogénico usado e presença e categorização de
lesões de OMAM de acordo com a classificação da American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons.

MÉTODOS
Apoiada na pesquisa em registos da consulta desde a sua criação até agosto de 2022 (período de 1 ano), foi criada uma
base de dados no programa Microsoft Excel® da qual se extraíram e trataram os dados apresentados.

RESULTADOS
Um total de 80 doentes sob terapêutica dirigida ao osso foram observados nesta consulta. A população, maioritariamente do
sexo feminino, apresentava idades compreendidas entre os 41 e os 88 anos de idade. Na população masculina, a faixa etária
que compreendia um maior número de doentes era dos [60-70[ anos e na população feminina era a faixa dos [70-80[ anos
(Gráfico 1). As patologias responsáveis pelo envolvimento ósseo eram na sua maioria neoplasias malignas com metastização
óssea, nomeadamente o carcinoma da próstata e o carcinoma da mama, e a osteoporose (Gráfico 2). Entre os fármacos
administrados com maior frequência, encontravam-se o ácido zolendrónico e o ácido alendrónico (Gráfico 3). Apesar da
maioria dos doentes não apresentar lesões (60%), naqueles em que ocorreram eventos adversos, os focos de OMAM grau 1
foram os mais observados (Gráfico 4). Nos doentes em que foi necessária uma abordagem terapêutica, registaram-se 16
tratamentos conservadores em doentes com lesões de grau 1 e 16 tratamentos cirúrgicos em doentes com lesões de grau 2
e 3.
Distribuição por sexo e idade (n: 80)
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Gráfico 2. Patologias com envolvimento ósseo observadas na consulta

Gráfico 1. Distribuição da população por sexo e idade
Fármacos administrados (n: 80)
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Gráfico 3. Fármacos antirreabsortivos ósseos ou antiangiogénicos administrados
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Gráfico 4. Lesões de OMAM observadas na consulta

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
No presente estudo, é possível verificar que 40% dos doentes da consulta apresentavam lesões de OMAM, devendo-se
maioritariamente ao facto de a consulta representar a última linha de recurso, sendo uma grande parte dos doentes referenciados
a esta por necessidade de tratamento de lesões já existentes. Uma vez que a consulta decorre em meio hospitalar e existe um
grande número de doentes oncológicos em seguimento com necessidade de maiores doses de fármacos antirreabsortivos e
antiangiogénicos, as neoplasias malignas representaram a patologia mais observada. Apesar de a maioria dos doentes sob
terapêutica modeladora de osso não desenvolver OMAM, o risco inerente a este tratamento e a sua morbilidade devem motivar
um seguimento regular e uma melhor prevenção e controlo destas lesões.
Este trabalho representa a caraterização da população observada no ano de fundação da consulta de prevenção e tratamento de
OMAM. Embora limitado pelo curto tempo que analisa, servirá como ponto de partida para estudos futuros. Através da base de
dados criada, poderemos expandir e atualizar os dados de forma a realizar estudos mais aprofundados e de maior relevância
clínica que nos permitam concluir sobre fatores de risco, fármacos com maior risco de OMAM ou outcome dos tratamentos.
Bibliografia:.Elena M. Varoni, Niccolò Lombardi, Giulio Villa, Alberto Pispero, Andrea Sardella, and Giovanni Lodi. Conservative Management of Medication-Related Osteonecrosis of the Jaws (MRONJ): A Retrospective Cohort Study. Antibiotics (Basel). 2021 Feb; 10(2): 195; Ourania Nicolatou-Galitis , Maria Kouri , Erofili Papadopoulou , Emmanouil Vardas , Dimitra Galiti , Joel B Epstein , Sharon Elad , Giuseppina Campisi , Nikolaos Tsoukalas , Kivanc BektasKayhan , Winston Tan, Jean-Jacques Body , Cesar Migliorati, Rajesh V Lalla , MASCC Bone Study Group. Osteonecrosis of the jaw related to non-antiresorptive medications: a systematic review.. Support Care Cancer. 2019 Feb;27(2):383-394; Salvatore L Ruggiero , Thomas B Dodson, Tara Aghaloo , Eric R Carlson , Brent B Ward , Deepak Kademani . American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons' Position Paper on Medication-Related
Osteonecrosis of the Jaws-2022 Update. J Oral Maxillofac Surg. 2022 May;80(5):920-943.

GRANULOMA PERIFÉRICO DE CÉLULAS GIGANTES
DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS PERANTE UM COMPORTAMENTO INVASIVO
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INTRODUÇÃO

PALAVRAS-CHAVE: Aumento do volume gengival; Granuloma periférico de células gigantes; Metaplasia óssea.
O aumento do volume gengival, generalizado ou localizado, apresenta características clínicas semelhantes que dificultam o seu diagnóstico. Na forma localizada, o fibroma periférico, o granuloma
telangiectásico, o fibroma ossificante periférico e o granuloma periférico de células gigantes (GPCG) constituem os principais diagnósticos diferenciais de etiologia benigna.1,2 O GPCG é uma entidade
hiperplásica reativa, classificada como uma das lesões de células gigantes orais mais comuns.3

Este caso relata um GPCG com invasão lítica óssea extensa.

ANAMNESE

ABORDAGEM CLÍNICA

•

Sexo masculino, 59 anos, raça caucasiana;

•

Antecedentes pessoais: Síndrome metabólico, consumo moderado de álcool (>12g/dia),

1. Biópsia excisional da lesão sob anestesia local (Figura 3);

ex-fumador (50 UMA);
•

Avaliação intraoperatória após excisão da lesão

Recorreu à consulta de Estomatologia por tumefação intraoral mandibular indolor,

EROSÃO ÓSSEA EXTENSA DA REGIÃO MANDIBULAR

associada a gengivorragia local na mastigação, com 1 ano de evolução;
•

História pregressa de extração de 43 (1 ano antes);

•

Negou intervenções estomatológicas, traumatismos intraorais ou emagrecimento

ADJACENTE
LESÃO DE ETIOLOGIA BENIGNA OU MALIGNA?

Figura 3. Massa excisada: Dimensão
mesiodistal.

significativo recente.

2. Curetagem óssea conservadora;
3. Extração de 41 e 42.

EXAME OBJETIVO EXTRAORAL E INTRAORAL INICIAL

ESTUDO DE IMAGEM COMPLEMENTAR

• Sem assimetrias da face (Figura 1A);

•

No período pós-operatório, solicitou-se TC da face (Figura 4) para avaliação e caracterização do
envolvimento ósseo da lesão, e posterior reintervenção com margens de segurança.

• Sem adenopatias cervicais palpáveis;
• Edêntulo parcial em ambas as arcadas maxilares (não reabilitado);

(B)

(A)

• Índice de placa > 40% e depósitos de cálculo em 33, 34, 35, 41 e 42;
• Índice gengival de 50%;
• 41 e 42 com mobilidade de grau 3;

DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO

• Massa solitária de base séssil, 4x2x3 cm, com superfície vermelho-azulada, não

ulcerada, na região alveolar edêntula canino-pré-molar do 4º Quadrante (Figura 1B).
(A)

(B)
Figura 4. TC da face, cortes axiais. (A) Área de erosão óssea corticomedular com cerca de 2 cm de maior eixo no 4º
Quadrante (seta laranja). (B) Componente de partes moles impregnante “em placa”, de extensão extra e intraóssea
(seta vermelha).

ESTUDO ANATOMOPATOLÓGICO
Diagnóstico definitivo
GRANULOMA PERIFÉRICO DE CÉLULAS GIGANTES COM METAPLASIA ÓSSEA

(B)

(A)

(C)

Figura 1. (A) Observação clínica extraoral. (B) Observação clínica intraoral demonstrando massa solitária
no vestíbulo do 4º Quadrante com extensão lingual.

(B)

ESTUDO DE IMAGEM INICIAL

Figura 5. (A) Lesão não capsulada com epitélio suprajacente marcadamente reativo, H&E, 10x. (B) Proliferação de
células fusiformes e células gigantes osteoclasto-like (seta verde) em estoma fibroangiomatoso com hemorragia,
H&E, 40x. (C) Metaplasia óssea (seta azul) e hemorragia no seio da lesão, H&E, 10x.

2 MESES DE FOLLOW-UP
•

Boa cicatrização mucosa, sem sinais intraorais de
recidiva da lesão (Figura 6);

Figura 2. Ortopantomografia inicial revelando edentulismo parcial em ambas as arcadas maxilares,
associado a reabsorção óssea horizontal e vertical generalizadas. Sem evidência radiográfica de patologia
intraóssea na região canino-pré-molar do 4º Quadrante.

•

Sem défices neurológicos;

•

Foi proposta nova reintervenção cirúrgica para
desbridamento ósseo e do componente de tecidos
moles remanescente, descrito na TC da face.

Figura 6. Observação intraoral aos 2
meses.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

O GPCG é uma lesão de tecido mole extraóssea, comumente observada em mulheres, entre

ETIOLOGIA

os 30-70 anos.4 Os fatores etiológicos podem incluir a irritação crónica (placa bacteriana e

CARCINOMA DE CÉLULAS

cálculo), restaurações dentárias debordantes e reabilitação oral com próteses mal

ESCAMOSAS

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E RADIOGRÁFICAS
Sexo masculino; adultos (> 50 anos);
Lesão branca e/ou vermelha, úlcera dolorosa/ indolor;

Mucosa oral (incluindo gengiva);

adaptadas.5 Clinicamente, caracteriza-se por massa nodular indolor com cerca de 0,5-1,5

Lesão lítica de limites mal definidos adjacente à região da lesão intraoral.

cm, de consistência mole, por vezes hemorrágica e com coloração vermelha-azulada. A sua

Sem predileção por género; adultos (60-70 anos);

localização é exclusiva da gengiva ou crista alveolar edêntula e mais frequente na
mandíbula.4,6-7

LINFOMA NÃO-HODGKIN

A sua tradução radiográfica é inespecífica verificando-se, em alguns casos,

Tumefação intraoral indolor/dolorosa, mobilidade dentária, parestesia, fratura patológica;
Envolvimento ganglionar frequente;
Apresentação mais comum na maxila;

lesões radiolúcidas côncavas em contexto de reabsorção óssea superficial.3 Este caso relata

Lesão lítica de limites mal definidos (destruição da lâmina dura, alargamento do canal mandibular).

um GPCG atípico, por se tratar de uma lesão de grandes dimensões (>2cm), localmente

2º tumor ósseo maligno mais comum;
Sem predileção por género; jovens (5-25 anos) ou adultos (50-60 anos);

invasiva, em doente do sexo masculino. Considerando igualmente os fatores de risco do
doente para o desenvolvimento de cancro oral (tabagismo e álcool), este caso assume

OSTEOSARCOMA

Massa de crescimento rápido, assimetria da face, dor, parestesia e mobilidade dentária;
Apresentação rara nos maxilares ( mais comum na mandíbula);

especial interesse pelos diagnósticos diferenciais de lesões expansivas com invasão óssea e

Lesão radiolúcida/radiopaca de limites mal definidos associada a reação periosteal com destruição

destrutivas que se colocam, com características idênticas ao GPCG, em particular, lesões

cortical óssea.

malignas primárias ou lesões metastáticas (Tabela 1).8 O diagnóstico precoce de GPCG
permite a exclusão de lesões de alto risco, contribuindo para o tratamento cirúrgico
atempado, evitando abordagens mais extensas e garantindo a estética e função.8

REFERÊNCIAS

LESÃO METÁSTÁTICA
(Pulmão, próstata, rim, mama,
aparelho gastrointestinal,
tiróide)

Sem predileção por género; adultos (40-70 anos);
Tumefação intraoral, dor, hemorragia, úlcera;
Apresentação mais comum na mandíbula (região pré-molar/molar);
Lesão radiolúcida/radiopaca de limites bem/mal definidos, não associada a reação periosteal.

Tabela 1. Diagnósticos diferenciais de GPCG invasivo.9-13

1. Zhang W, Chen Y, An Z, et al. Reactive gingival lesions: A retrospective study of 2,439 cases. Quintessence Int 2007;38:103-10. 2. Kfir Y, Buchner A, Hansen LS. Reactive lesions of the gingiva. A clinicopathological study of 741 cases. J Periodontol 1980;51:655-61. 3. Chaparro-Avendaño AV, Berini-Aytés L, Gay-Escoda C. Peripheral giant cell granuloma: A case report giant
cell granuloma. A report of five cases and review of the literature. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2005;10:53-7. 4. Reichart PA, Philipsen HP. Gingiva. Color Atlas of Dental Medicine. Oral Pathology. New York: Thieme; 2000: 148-175. 5. Motamedi MH, Eshghyar N, Jafari SM, et al. Peripheral and central giant cell granulomas of the jaws: a demographic study. Oral Surg Oral
Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007; 103: e39–e43. 6. Kaya GS, Yalcın E, Tozoğlu U, et al. Huge peripheral giant cell granuloma leading to bone resorption: A report of two cases. Cumhuriyet Dent J 2011;14:219-24. 7. Eversole LR, Rovin S. Reactive lesions of gingiva. J Oral Pathol. 1972; 1: 30-38. 8. Nekouei A, Eshghi A, Jafarnejadi P, et al. A Review and Report of
Peripheral Giant Cell Granuloma in a 4-Year-Old Child. Case Rep Dent. 2016;2016:7536304. 9. Markopoulos AK. Current aspects on oral squamous cell carcinoma. Open Dent J. 2012;6:126-30. 10. Oliveira C, Lima M, Costa F, et al. Mandible lymphoma: an aggressive osteolytic lesion. Applied Cancer Research. 2020;40:1-53. 11. Mortazavi H.“Oral Hard Tissue Lesions: A
Radiographic Diagnostic Decision Tree.” Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences 8 (2020): 180-196. 12. Van Hoe S, Bladt O, Van Der Steen K, et al. Sclerotic Lesions of the Jaw: A Pictorial Review. J Belg Soc Radiol. 2021;105(1):21. 13. Kumar J, Vanagundi R, Manchanda A, Mohanty S, Meher R. Radiolucent Jaw Lesions: Imaging Approach. Indian J Radiol Imaging.
2021 Jan;31(1):224-236.

HEMANGIOMA DA LÍNGUA EM IDADE ADULTA
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
Daniela Pereira, Cristina Cipriano, Nuno Durão, Daniela Rôlo, André Saura
Centro Hospitalar Universitário do Porto

Serviço de Estomatologia e Cirurgia
Maxilo-Facial:
Diretor Dr. Alfredo Figueiredo Dias

INTRODUÇÃO
Os hemangiomas são tumores de origem vascular e compreendem cerca de 7% de todos os tumores benignos da
região maxilofacial. Caracterizam-se por uma proliferação anormal dos vasos sanguíneos, apresentando uma história
natural única definida por uma fase proliferativa inicial, seguida de um período estacionário e, por fim, uma fase
involutiva gradual.
Acomete mais frequentemente o sexo feminino e a idade pediátrica, sendo que cerca de 50% ocorre na primeira
década, com 94% a ocorrer antes dos 30 anos de idade.
A maioria dos hemangiomas envolve a cabeça e o pescoço, no entanto, são relativamente raros na cavidade oral,
podendo causar prejuízo estético e funcional, dependendo da sua localização. A localização mais frequente é o lábio, mas
pode verificar-se noutras regiões, como língua, mucosa jugal e palato.

DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO
Género masculino, com 43 anos de idade,
saudável. Referenciado ao serviço de
Estomatologia por lesão indolor no bordo
direito na língua com 4 anos de evolução,
inicialmente com aumento de volume
gradual, mas que se mantém estável há 1
ano.

Exame objetivo (Figura 1 e 2): Lesão
exofítica indolor de bordos bem definidos
no bordo direito da língua, de coloração
vermelha-azulada, arredondada,
com
cerca de 2 cm de maiores dimensões, de
consistência mole, não pulsátil, que
desaparece à digitopressão.

1

2

Após discutidas as alternativas terapêuticas com o doente propôs-se: realização de
ressonância magnética, para melhor caracterização da lesão e sua extensão, seguida de
escleroterapia, guiada por angiografia. Este procedimento é realizado sob anestesia geral, com
injeção intralesional de agente esclerosante, que atua sobre o tecido alvo, provocando trombose
e inflamação, com consequente fibrose da lesão. De momento, o doente aguarda realização do
exame e posterior tratamento. Mantém vigilância em consulta.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
- Os hemangiomas apresentam um crescimento
progressivo, seguido de uma fase involutiva,
distinguindo-se,
assim,
das
malformações
arteriovenosas.
- Caracterizam-se por uma massa mole, lisa ou
lobulada, séssil ou pedunculada, tamanho variável,
coloração vermelho-escura ou azulada e por
desaparecer à digitopressão.
- Os hemangiomas da cavidade oral apresentam
maior suscetibilidade ao trauma e, consequente,
hemorragia e ulceração. Hemangiomas de grandes
dimensões podem comprometer a mastigação,
deglutição e, ainda, a respiração. Contudo, na
maioria dos casos, o que motiva a procura de
cuidados é a alteração estética.

- Geralmente, a história clínica e o exame objetivo permitem
obter o diagnóstico, contudo, podemos complementar o
estudo recorrendo a eco-doppler, ressonância magnética ou
angiografia. Estes exames permitem obter uma melhor
caracterização da lesão e identificação da sua extensão, de
modo a facilitar o planeamento do tratamento.

- A vigilância é a base do tratamento. Quando a lesão
condiciona compromisso funcional, estético e/ou sintomas
intoleráveis, temos outras opções terapêuticas, como a
escleroterapia, a cirurgia e a laserterapia.
- Em geral, os hemangiomas apresentam bom prognóstico
uma vez que não tendem a recidivar ou a sofrer
transformação maligna, após tratamento adequado.
- Apesar de incomum, podem surgir na idade adulta, sendo
um diagnóstico diferencial a ter em mente perante este tipo
de lesão.
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2)Gill JS, Gill S, Bhardwaj A, Grover HS. Oral haemangioma. Case Report Med 2012.;
3)Neville, B. (2011). Patologia Oral e Maxilofacial. Elsevier Health Sciences Brazil

ABCESSO CEREBRAL
de provável origem dentária
Relato de um caso clínico
Nogueira E.1, Ferrão J.1, Veiga F.1, Leite P.1,Ramazanova A.2.
1. Interno do Internato de Formação Específica em Estomatologia - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, E.P.E., Serviço de Estomatologia do Hospital de São José.
2. Assistente Hospitalar em Estomatologia - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, E.P.E., Unidade de Estomatologia do Hospital Dona Estefânia

INTRODUÇÃO
O abcesso cerebral define-se como um acúmulo local de material purulento, circunscrito por uma pseudo-cápsula e com efeito de
massa. A sua origem é secundária à disseminação de infeções em tecidos contíguos ou por disseminação hematogénica de focos
distantes, como os odontogénicos.
Os sintomas mais frequentes são cefaleias, náuseas, vómitos, sonolência, síndrome confusional e dor. O tratamento inclui
antibioterapia e/ou abordagem cirúrgica.
Os autores relatam um caso de abcesso cerebral, com isolamento de Aggregatibacter aphrophilus, assumindo origem dentária.
CASO CLÍNICO
Homem de 55 anos, sem antecedentes patológicos conhecidos, foi trazido à urgência por quadro confusional, hemiparesia e
cefaleia com 12 horas de evolução. À observação encontrava-se vigil, com resposta verbal escassa e fraca colaboração. Apresentava
febre (39,4ºC), hemiparesia e hemianestesia esquerdas.
Realizou exames complementares de diagnóstico, entre os quais a RMN-CE, onde se verificou presença “lesão expansiva intra-axial
talâmica direita, grosseiramente arredondada, de contornos bem delimitados, com cerca de 15mm de maior diâmetro”, compatível
com abcesso (Figuras 1 a 3).

Figs. 1 a 3 RMN-CE: Cortes sagital, coronal e axial após administração com contraste de gadolínio. Observa-se LOE talâmica periventricular.

Figs. 4 e 5 TC-CE: Cortes coronal e axial onde se observa cavitação de 17 e
reação periapical com possível disseminação ao seio maxilar homolateral.

Fig. 6 Ortopantomografia inicial: observa-se cavitação de 17, raíz retida de
22, caninos superiores inclusos num edêntulo parcial.

Foi feita biópsia aspirativa com isolamento de Aggregatibacter aphrophilus e hemocultura com o mesmo resultado. Após melhoria
do quadro confusional, doente relata história de abcessos dentários repetidos no 1º quadrante. Excluídos outros focos sépticos,
foram identificados dois focos intra-orais: cárie perfurante de 17 e raiz residual de 22 (Figuras 4 a 6), ambos extraídos após
estabilização do quadro clínico.
Não apresentou sinais neurológicos focais de novo, mantendo apenas instabilidade da marcha, para a qual realizou reabilitação.
Teve alta melhorado, após antibioterapia tripla, ao 26º dia de internamento.
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Para estabelecimento diagnóstico de causa odontogénica num abcesso cerebral, três critérios são propostos na literatura: (1)
ausência de outros focos sépticos; (2) culturas do exsudato abecedário com isolamento de microrganismo compatível com a flora
comensal da cavidade oral e (3) evidência clínica e/ou imagiológica de infeção odontogénica. O A. aphrophilus é um cocobacilo
aeróbico gram-negativo encontrado na flora comensal da orofaringe, que faz parte do grupo HACEK (Haemophilus,
Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella). Não existe um consenso na literatura relativamente à via de disseminação
bacteriológica mais comum nos abcessos cerebrais odontogénicos, havendo publicações que defendem que esta seja
hematogénica.
As taxas de morbo-mortalidade são relativamente baixas quando o diagnóstico e tratamento são atempados.
Este caso demonstra a importância de um elevado nível de suspeita quanto à existência de infeções intraorais em abcessos de
etiologia desconhecida.
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IMPLANTES ORAIS OSTEOINTEGRADOS E FÍSTULA ARTERIOVENOSA: RELATO DE UM CASO
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INTRODUÇÃO
A reabilitação oral de doentes edêntulos tem como objeCvo restaurar as funções masCgatória, fonéCca e estéCca. Fixa ou removível, esta reabilitação pode, ainda, ser muco ou implantossuportada,
conseguida com recurso às mais variadas técnicas, cuja escolha deverá ter em consideração não só o gold standard, mas, também, as condições e caracterísCcas individuais de cada paciente.
As Vstulas arteriovenosas resultam da formação de uma conexão anómala entre uma artéria e uma veia, sem envolvimento de uma rede de capilares. Estas ocorrem pela laceração incompleta de
ambas as estruturas vasculares, tendo como principal eCologia, responsável por cerca de 90% dos casos, o trauma, nomeadamente iatrogénico. O seu diagnósCco nem sempre é fácil ou conclusivo,
estando o mesmo vinculado à realização de um estudo imagiológico vascular (Eco-doppler, Angio-TC, Angio-RM ou Angiograﬁa), pedido aquando a suspeição clínica. Persistente no tempo, o seu
tratamento não se baseia, somente, na remoção da causa, mas na abordagem endo-vascular conservadora, estando a via cirúrgica reservada para situações parCculares.

DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO
Mulher, 89 anos, encaminhada para o Serviço de Urgência do CHUC por lesão oral, com vários
meses de evolução, associada a dor e recusa alimentar. Acamada e com demência avançada, a
doente apresentara-se como não colaborante e desorientada, limitando a informação recolhida ao
moCvo da referenciação.
Ao exame objeCvo foi, assim, possível idenCﬁcar uma neoformação hiperplásica, ulcerada, com
4cm de maior eixo, estendendo-se do rebordo alveolar ao vermelhão do lábio inferior (Fig. 1). Uma
inspeção mais cuidadosa permiCu, ainda, idenCﬁcar a existência de três implantes monobloco
mandibulares, perfeitamente osteointegrados, envolvidos pela lesão e perfurando o lábio inferior
(Fig. 2).
Estabelecido o diagnósCco clínico provisório de hiperplasia ﬁbroepitelial traumáCca, e atendendo
às condições da doente, foi realizada, em contexto de ambulatório e sob anestesia geral, a exérese
total da lesão e a explantação dos implantes com recurso a uma treﬁna, para prevenção da
recorrência (Fig. 3).
Com o período peri e pós-operatório a decorrer sem intercorrências (Fig. 4 e 5), a posterior
conclusão do estudo anatomopatológico veio conﬁrmar a nossa hipótese diagnósCca,
idenCﬁcando, ainda, alterações vasculares sugesCvas de Vstula arteriovenosa (FAV).
À data, a doente mantém-se em seguimento, apresentando melhoria signiﬁcaCva das queixas e

FIGURA 1: LESÃO ORAL – VISTA EXTERNA

sem recidiva da lesão.

FIGURA 2: LESÃO ORAL – VISTA INTERNA

FIGURA 3: IMPLANTES E PEÇA OPERATÓRIA

FIGURA 4: PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO

FIGURA 5: PÓS-OPERATÓRIO AOS 30 DIAS

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Com a implantologia ter um papel cada vez mais signiﬁcaCvo na área da reabilitação oral, também as suas complicações serão mais frequentes. Este caso relata a abordagem de complicação rara da
sua uClização, salvaguardando os autores que o possível papel eCológico dos implantes na consCtuição da FAV, embora não se encontre reportada na literatura, não poderá ser excluído.
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ÚLCERAS ORAIS NEUTROPÉNICAS COMO SINAIS DE PROGRESSÃO
DE DOENÇA SISTÉMICA: RELATO DE CASO
Filipa Veiga1, Inês Aparício Martins2, Bruno Duarte2, Alexandre João2
1Serviço

INTRODUÇÃO

de Estomatologia do CHULC
2Serviço de Dermato-Venereologia do CHULC

Diversas doenças sistémicas, como a Síndrome Mielodisplásica (SMD), podem apresentar manifestações
orais, refletindo neutropenia. Em doentes neutropénicos são comuns gengivite, periodontite e lesões
ulceradas dolorosas. Neste contexto, está recomendada a instituição inicial de medidas locais, evitando
efeitos sistémicos adversos e resistências antimicrobianas.1,2 Apresentamos um caso de uma doente com
SMD com desenvolvimento de ulcerações orais, no contexto do agravamento da doença de base.

CASO CLÍNICO
Mulher, 73 anos

Internada por neutropenia febril sem foco, sem outras
alterações imagiológicas ou analíticas de relevo.
Antecedentes pessoais: HTA, IVP, dislipidemia, asma, Medicada empiricamente com vários fármacos antiLeucemia Mieloide Aguda com remissão completa desde infeciosos ao longo do internamento, tendo feito cursos
há 2 anos e tratamento de manutenção durante 8 meses, de com piperacilina-tazobactan, valaciclovir, fluconazol,
interrompido por toxicidade.
cefepime, amicacina, aciclovir, vancomicina.
SMD identificado em mielograma há 6 meses.
Exames culturais microbianos negativos.

Pedido de colaboração a Dermatologia por petéquias dos membros inferiores e úlceras orais dolorosas
com 17 dias de evolução, com compromisso da alimentação, fala e sono.
À observação da cavidade oral: erosão com crosta sero-hemática, na mucosa do lábio inferior, (Figura
1A) ligeiramente endurecida, úlceras no bordo da língua (Figura 1B) e mucosa do lábio inferior à direita,
de bordo regular e fundo coberto por fibrina.
Figura 1: A- Erosão com
crosta sero-hemática e
úlcera
de
base
vegetativa e bordos
irregulares na mucosa
do lábio inferior
B – Úlcera com
pseudomembrana
espessa amarelada, de
bordos irregulares, no
bordo lateral da língua.

B

A

Biópsia da mucosa do lábio inferior (Figura 2A) e do lábio (Figura 2B): ulceração focal, tendo a
submucosa infiltrado inflamatório linfohistiocitário denso, com plasmócitos e muitos neutrófilos. Os
achados são compatíveis com ulceração associada a neutropenia.
A

B

Figura 2: Análise histopatológica (Hematoxilina e Eosina, x100A) A – Mucosa do lábio
inferior; B - Língua

CONCLUSÃO

Melhoria sintomática das
lesões após tratamento local
com
solução
oral
de
bicarbonato,
nistatina
e
lidocaína, analgesia e reforço
das medidas de higiene oral.
Por agravamento progressivo
do quadro clínico e patologia
de base, após 34 dias de
internamento,
óbito
por
choque séptico e falência
multiorgânica.

A SMD pode cursar com manifestações orais com grande impacto na qualidade de vida dos doentes. A
instituição de medidas locais, embora simples, permite o alivio sintomático dos doentes, pelo que a
avaliação frequente da cavidade oral é essencial neste contexto. As avaliações orais são também
importantes não só para prevenção e tratamento precoce, mas também para vigilância das
manifestações orais, uma vez que os primeiros sinais de progressão da doença podem ser evidentes na
cavidade oral. 3,4
REFERÊNCIAS: 1Cotomacio, C. C., Magliano, G. C., Alves, F. A., &amp; Simões, A. (2020). Local management of neutropenic ulcer in a patient under breast cancer treatment. Photodiagnosis and Photodynamic
Therapy. 2Gordón-Núñez, Manuel & Júnior, Francisco & Galvão, Hébel & Souza, Lélia-Batista & Pinto, Leão. (2010). Neutropenia e Mucosite Oral: Fatores de Risco para Candidiase em Crianças com Câncer.
Revista Odontológica do Brasil Central. 19 (48). 3 Zecha, J., Raber-Durlacher, J. E., Laheij, A., Westermann, A. M., Epstein, J. B., de Lange, J., &amp; Smeele, L. E. (2019). The impact of the oral cavity in febrile
neutropenia and infectious complications in patients treated with myelosuppressive chemotherapy. Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer,
27(10), 3667–3679. 4 S.R. Flint, P. Sugerman, C. Scully, J.G. Smith, M.A. Smith. (1990). The myelodysplastic syndromes: Case report and review. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology. 70(5), 579-583.

OSTEONECROSE E GESTÃO DE COMPLICAÇÕES APÓS CIRURGIA:
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A OSTEONECROSE DOS MAXILARES pode ser uma reação adversa grave a certos medicamentos
comummente usados no tratamento oncológico e da osteoporose. 1, 2

CASO CLÍNICO
• Sexo feminino, 55 anos.
• AP: DM tipo II, psoríase, artrite, osteoporose, FA
• MH: Anti-diabéticos orais, leflonamida, deflazacorte,
APIXABANO, ÁCIDO IBANDRÓNICO (há 8 meses).

• Saída espontânea de fragmento ósseo por fenestração gengival
vestibular do 2ºquadrante;
• Drenagem purulenta (~2 meses) nessa região e por palatino;
• Traumatismo com prótese superior desajustada;
• Nega extrações dentárias recentes.
• EXAME OBJETIVO: Exposição óssea na região anterior do 2º
quadrante com drenagem de conteúdo purulento.

AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÂNICO +
Analgesia + Colutório com Clorohexidina
0,12%.
Sequestrectomia + desbridamento de foco
ONM;
Identificação de comunicação oronasal:
encerramento de defeito ósseo com
membrana de colagénio e Bola de Bichat.

FIG 3: INTRA-OPERATÓRIO

FIG 2: DENTASCAN PRÉ-CIRURGIA

FIG 1: ORTOPANTOMOGRAFIA PRÉ-CIRURGIA

AP: ONM e Actinomyces

Hematoma mucosa jugal
homolateral
Deiscência da ferida e drenagem de
conteúdo hemático

Ajustada ATB para
Clindamicina 300 mg 4id

Drenagem purulenta
através de fístula palatina

•1ºIsolamento: E.coli resistente a AMOXI/AC, AMPICILINA. Sensível a Ciprofloxacina.
Infecciologia: Suspende Clindamicina, re-introduz Amoxicilina 1000 mg 3id + Ciprofloxacina 500 mg 2id

•2º Isolamento: Klebsiella oxytoca resistente a AMOXI/AC, AMPICILINA

+

Enterococus Faecium apenas

sensível a Teicoplanina e VANCOMINCINA.
Infecciologia: Planeia-se cirurgia de revisão; mantém antibioterapia até cirurgia

4 SEMANAS APÓS QUADRO INFECIOSO:
Resolução do quadro com encerramento espontâneo da mucosa.
FIG 4: PÓS –OPERATÓRIO (5 MESES)

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
A qualquer procedimento cirúrgico está associado inerentemente um conjunto de riscos de complicações,
que devem ser explicados ao doente. As complicações cirúrgicas devem ser geridas adequadamente a
cada paciente e sempre que necessário com equipas multidisciplinares.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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O IMPACTO DA COVID-19 NA PROCURA E DESEMPENHO DOS CUIDADOS DE SAÚDE ORAL, A
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO ACADÉMICO E CLÍNICO EM PORTUGAL*
João Mendes de Abreu1, Ivan Cabo1, Maria Inês Borges1, Anabela Quitério1, Érica Cerqueira1, Tiago Nunes, Francisco Matos1, Francisco Vale1, José Pedro Figueiredo1
1 Centro
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INTRODUÇÃO E MÉTODOS
A pandemia por SARS-CoV-2 provocou repercussões globais, influenciando os
sistemas de saúde por todo o mundo. Contudo, o seu impacto a nível da
prestação de cuidados de saúde oral (CSO) não foi completamente
demonstrado.
O Centro Académico Clínico de Coimbra CHUC-UC (CACC) é o principal
responsável pela prestação de cuidados de saúde na zona centro de Portugal,

somando, ainda, 18 centros de referência nacionais e internacionais para o
tratamento de uma multitude de patologias diferenciadas.

MATERIAL E MÉTODOS
Neste sentido, tendo como exemplo na procura e desempenho dos cuidados
de saúde oral o (CACC), mais concretamente do Serviço de Estomatologia do
CHUC e da Área de Medicina Dentária da FMUC, realizou-se um estudo
observacional, com o levantamento e análise de indicadores chave e
representativos, durante dois períodos de 18 meses, pré-COVID-19 e COVID-19,
de setembro de 2018 a agosto de 2021, com o último a subdividir-se em 4
FIGURA 1:

fases, de acordo com a evolução epidemiológica da pandemia em Portugal

A EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA PANDEMIA POR

COVID-19 EM PORTUGAL, ENTRE MARÇO DE 2020 E AGOSTO DE 2021

(Fig.1).
Procura e Desempenho dos Cuidados de Saúde Oral: pre-COVID-19 vs. COVID-19

RESULTADOS

Pre-COVID-19

COVID-19

Indicadores

Os resultados mostraram um declínio generalizado em todos os indicadores,

Total

𝐱ത

sd

Total

𝐱ത

sd

Var. %

T test

p Value

entre os períodos pré-COVID-19 e COVID-19, com uma redução de 50,61% no

Consultas

58 601

3255,61

89,21

28 944

1608

716,17

-50,61%

9,69

<0,001

número de consultas, 44,06% na referenciação, 24,41% nas cirurgias, 26,30%

• 1as

11 687

649,28

24,31

6465

359,17

151,56

-44,68%

8,02

<0,001

nas biópsias, 32,33% nas emergências e um aumento de 181,82% nas faltas

• Subseq

46 914

2 606,33

72,78

22 479

1249,83

569,74

-52,61%

10,03

<0,001

injustificadas. Todas as variações revelaram diferenças estatisticamente

Pedidos de
Consulta

4769

264,94

13,64

2668

148,22

45,80

-44,06%

10,37

<0,001

Faltas

2200

122,22

6,23

6200

344,44

36,00

181,82%

-25,81

<0,001

Cirurgias

1102

61,22

4,56

833

46,28

20,83

-24,41%

2,97

0,008

Biópsias

327

18,17

6,30

241

13,39

5,23

-26,30%

2,48

0,018

Urgências

3774

209,67

9,56

2554

141,89

26,82

-32,33%

10,01

<0,001

significativas (p<0,05) (Tab.1).
Quanto à análise dos estádios individuais da COVID-19, quando comparada
com os valores de referência pré-COVID-19, esta mostrou que o maior e menor
impacto da pandemia fizeram-se sentir durante o 1º e 4º estádio,
respetivamente. Todas as variações revelaram, igualmente, a existência de

𝐱ത - média mensal; sd - desvio padrão; Var - variação; 1as. - primeiras consultas; Subseq – consultas subsequentes

diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) em todos indicadores,
exceto para o número de biópsias durante o terceiro e quarto estádios (Fig.2).

TABELA 1:

COMPARAÇÃO E ANÁLISE DOS INDICADORES PARA A PROCURA E DESEMPENHO DOS CUIDADOS DE SAÚDE ORAL, PRE-COVID-19 VS. COVID-19

FIGURA 2:
EVOLUÇÃO E COMPARAÇÃO DOS INDICADORES NA PROCURA E DESEMPENHO DOS CUIDADOS
DE SAÚDE ORAL, DE ACORDO COM AS MÉDIAS MENSAIS, ENTRE O PERÍODO PRE-COVID-19 E
OS DIFERENTES ESTÁDIOS COVID-19.

TODAS AS VARIAÇÕES REVELARAM DIFERENÇAS ESTATISTICAMENTE

SIGNIFICATIVAS (P<0,05),

EXCETO O NÚMERO DE BIÓPSIAS DURANTE O 3º (P=0,547) E O 4º (P=0,670) ESTÁDIOS.

A

ANÁLISE DA VARIÂNCIA DE CADA INDICADOR PER SI, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DO TESTE

ONE-WAY ANOVA

MOSTROU,

IGUALMENTE,

A

EXISTÊNCIA

DE

UMA

DIFERENÇA

ESTATISTICAMENTE SIGNIFICATIVA (P<0,001).

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Tendo por base o exemplo do CACC, este estudo mostrou que a pandemia por SARS-CoV-2 teve um impacto considerável na procura e desempenho dos cuidados de saúde oral. A análise
pormenorizada dos resultados obtidos demonstrou, ainda, que os seus efeitos não se relacionaram, apenas, com fatores epidemiológicos, mas, também, com a implementação de medidas sanitárias e

de restrição das liberdades individuais. Este trabalho prova, igualmente, que as medidas implementadas refletiram-se numa melhoria dos cuidados prestados e sua evolução favorável ao longo de todo
o período COVID-19.
Os autores consideram, ainda, que os valores apurados podem constituir um alerta para os efeitos da pandemia da COVID-19 noutras áreas, com a diminuição do número de biópsias a, possivelmente,
apresentar-se como a ponta do iceberg no diagnóstico e tratamento dos doentes oncológicos da cavidade oral, deixando de fora elementos relevantes como o estadiamento e tratamento.
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Enfisema subcutâneo - uma complicação evitável
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Introdução

O enfisema subcutâneo é uma complicação rara que pode ocorrer na sequência de tratamentos
dentários e/ou cirúrgicos na cavidade oral. É precipitado sobretudo pela utilização de instrumentos que
funcionam com ar comprimido como turbinas, seringas de ar, sistemas de polimento, lasers, entre
outros. Pode também ser desencadeado pela ação do doente como assoar o nariz, espirrar, insuflar um
balão, ou até pela utilização de alguns dispositivos como peek-flow ou com o exercício vigoroso(1, 2).

Caso clínico

Sexo feminino; 27 anos
Recorre ao Serviço de Urgência de Estomatologia por:
- Dor, disfonia, edema da hemiface e região cervical esquerda, 10 minutos após o início de exodontia
cirúrgica do dente 38, com instrumento rotatório, em Clínica de Medicina Dentária.
a

b

Exame objetivo
Apresentava assimetria facial por
tumefação crepitante paramandibular
esquerda, região cervical e clavicular
esquerda, com apagamento da fossa
supraclavicular esquerda.

Fig. 1 (Exame objetivo): a. Tumefação mandibular esquerda; b. Apagamento da fossa supraclavicular esquerda

Hipótese de diagnóstico: enfisema subcutâneo
Tumefação crepitante paramandibular esquerda
a

b

Fig. 2 (Tomografia computorizada): a. corte sagital; b. corte axial

Patognomónico de enfisema subcutâneo

Tomografia computorizada toracocervicofacial

“Existência de enfisema subcutâneo da hemiface
esquerda, região cervical e vertente superior da parede
torácica anterior que disseca os planos profundos do
pescoço bilateralmente, incluindo o espaço
retrofaríngeo, com extensão de pequena quantidade
de ar ao espaço retroesternal e mediastino. Sem
pneumotórax bilateralmente.”

Evolução
Após avaliação por Estomatologia, foi internada no Serviço de Medicina Intensiva para vigilância e
antibioterapia, tendo tido estabilidade hemodinâmica e melhoria do enfisema, sem necessidade de
suporte ventilatório ou oxigenoterapia e resolução da disfonia. Procedeu-se a exodontia em
ambulatório, um mês após o internamento, sem intercorrências, com resolução completa do quadro.

Conclusão

Apesar de raro e autolimitado, o enfisema subcutâneo acarreta ansiedade e dor, podendo estar
associado a complicações mais graves como pneumotórax, pneumomediastino ou
pneumopericárdio(1).
Deve considerar-se o diagnóstico diferencial com hematoma, reação alérgica ou angioedema(2).
Ocorre mais frequentemente em procedimentos nos dentes posteriores da mandíbula, associado à
complexidade da extração com recurso a instrumentos rotatórios movidos a ar comprimido, podendo
ser prevenido, por exemplo, com utilização de instrumentos cirúrgicos com motor elétrico(1,3).
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RÂNULA MERGULHANTE
Caso Clínico
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INTRODUÇÃO
Rânula é um termo utilizado para mucocelos que ocorrem no pavimento da boca. Podem ser de dois tipos: superficiais ou mergulhantes. A
rânula mergulhante, ou cervical, ocorre quando a mucina extravasa e progride através do músculo milohioideu, produzindo um aumento de
volume nos espaços cervicais.
Um aumento de volume concomitante no pavimento da boca pode não estar presente. Os exames imagiológicos auxiliam no diagnóstico e
na determinação da origem da lesão, muitas vezes com extensão para dentro do espaço sublingual, conhecido como “sinal de cauda”.
O tratamento por marsupialização ou remoção da glândula é resolutivo

CASO CLÍNICO
Doente do sexo feminino, 23 anos, sem antecedentes relevantes, referenciada para a consulta externa de Estomatologia do IPO de
Coimbra por tumefação cervical à direita com 6 meses de evolução. Sem disfagia, dispneia ou alterações da fala.
Objetivamente, apresentava lesão nodular submandibular à direita com cerca de 1cm, mole, depressível e indolor. O exame objetivo
intraoral não revelou alterações mucosas nem da permeabilidade do ducto de Wharton, com saída de saliva límpida bilateralmente.
Foi realizada ecografia dos tecidos moles do pescoço que mostrou uma imagem quística com 40mm de maior diâmetro na região submandibular direita, sem nenhuma imagem sugestiva de formação litiásica. Posteriormente a doente realizou uma TC maxilofacial e
cervical que confirmou a formação quística com 4,5 cm de maior eixo no pavimento bucal à direita da linha média, que se estende desde
a sínfise mandibular até ao osso hióide, sem lesões adenopáticas, sugerindo o diagnóstico de rânula mergulhante.
A doente foi proposta para cirurgia sob anestesia geral, que se encontra a aguardar.

L

R

Figura 1 – TC maxilofacial e cervical, cortes axiais

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
As rânulas classificam-se, respetivamente, como de extravasamento, quando há acumulação e encapsulamento de muco no tecido conjuntivo em consequência a rutura do ducto, ou como pseudoquisto de retenção resultante da obstrução do ducto, por um sialólito ou pela
pressão do tecido conjuntivo cicatricial, após um processo traumático.
A rânula mergulhante estende-se ao trígono submandibular do pescoço através de um ponto fraco no músculo milohioideu, ou, mais raramente, para trás do bordo posterior deste músculo ou posteriormente para o espaço parafaríngeo.
São unilaterais, mas, quando atingem grande volume e cruzam a linha média, podem mimetizar lesões bilaterais. Os doentes podem manifestar dificuldades na fala, mastigação e deglutição. Na maioria dos casos é assintomática e de evolução rápida.
O diagnóstico diferencial deve englobar: quisto do canal tiroglosso, hemangioma intramuscular, quisto branquial, quisto dermóide, sialoadenite submandibular, malformação vascular ou linfática e doença neoplásica.
Neste caso podemos excluir a hipótese de quisto do canal tiroglosso uma vez que a maioria se localiza na linha média, é menor do que
3 cm e, se mantiver uma união com o osso hioide ou com a língua, pode mover-se verticalmente durante a deglutição ou protrusão da
língua.
Também foi excluída a hipótese de hemangioma uma vez que, na TC, este surge como uma lesão nodular hipodensa, homogénea e bem
definida na fase sem contraste e com realce globular periférico centrípeto na fase portal após a injeção do contraste.
Quanto ao quisto branquial, este tende a apresentar-se na região lateral do pescoço, ao longo da borda anterior do músculo esternocleidomastoideu, como uma massa mole, flutuante, podendo atingir 10 cm de diâmetro. Assim, este tende a localizar-se numa posição mais
inferior e apresenta-se como uma lesão quística, bem circunscrita.
Quanto ao quisto dermoide, este localiza-se mais frequentemente na linha média no pavimento da boca e apresenta-se como uma massa
borrachoide ou pastosa, que retém a marca dos dedos após digitopressão.
O diagnóstico de sialoadenite foi excluído uma vez que a doente permaneceu sempre assintomática e os exames de imagem não reportaram a presença de nenhum sialólito.
O carácter insidioso e assintomático deste caso, juntamente com os exames imagiológicos, descartaram a possibilidade de doença neoplásica.
Assim, concluiu-se estar sob a presença de uma rânula mergulhante, cujas opções terapêuticas são a marsupialização ou remoção cirúrgica da lesão, englobando a glândula e respetivo ducto. À data da realização deste poster, a doente apresentava-se em lista de espera
para cirurgia.
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INTRODUÇÃO
Eritema multiforme (EM) é uma doença imuno-mediada caracterizada por lesões em alvo.1-5
É classificado como minor quando apenas tem localização cutânea, e major, quando tem atingimento das mucosas.1, 2, 3, 5
Pode estar associado a infeções, sendo o vírus herpes simplex (HSV) o agente mais comum, ou fármacos1-5, contudo, mais de 60% dos casos são
idiopáticos.1
Apesar de muitas vezes associado ao síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica, o EM é uma entidade distinta.1-5

CASO CLÍNICO
Homem de 50 anos, é referenciado à Consulta de Estomatologia devido a lesões orais com inicio há uma semana, odinofagia e disfagia.
Apresentava enantema da mucosa oral, lesões eritematosas e hemorrágicas peri-labiais e lesões em alvo dispersas nos membros (Figura 1).
Por suspeita de EM, o doente foi internado e medicado com prednisolona per os e betametasona tópica. Foram também aplicadas medidas locais
como soluções orais antisséptica e anestésica, para maior conforto do doente. Teve uma melhoria significativa das lesões durante o internamento.
O estudo analítico revelou anticorpos IgM HSV tipo 1 e 2 positivos, mas PCR HSV tipo 1 e 2 negativos, tendo-se admitido EM major em provável
relação com infeção por HSV.
O doente não compareceu às consultas subsequentes ao internamento, não sendo possível avaliar o resultado final após o tratamento.
A

B

C

D

E

F

Figura 1: A, B e C - lesões eritematosas da mucosa jugal e lingual; D, E e F - lesões em alvo nos membros.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Visto ser uma doença aguda e auto-limitada na maioria dos doentes, o tratamento sintomático, com corticóides e anti-histamínicos, é o mais
comum.1-5
Nos casos com atingimento da mucosa oral, podem-se usar soluções orais anestésicas e antissépticas para maior conforto do doente.1, 3
Com este caso pretendemos salientar a importância do atempado diagnóstico e tratamento desta doença, de modo a melhorar a qualidade de vida
dos doentes.
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Adenoma pleomórfico das glândulas salivares minor
Relato de caso
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INTRODUÇÃO
Adenoma pleomórfico
Tumor benigno mais frequente das glândulas salivares
Parótida

1º

2º

Glândula submandibular

Glândulas salivares minor

3º

Preferencialmente no palato em
posição postero-lateral
Tumefação solitária, indolor e de crescimento lento

Prognóstico é excelente com
cirurgia apropriada

Tratamento: Cirurgia
Tumores palatinos devem ser excisados desde a mucosa sobrejacente até ao periósteo.
Idealmente com margens ≥5 mm e manutenção da integridade da cápsula tumoral.

Baixo risco de malignização
Risco de recorrência menor em
tumores das glândulas salivares
minor

O planeamento cirúrgico prévio é vital para a diminuição do risco de recorrência.

CASO CLÍNICO
Referenciação
por
tumefação
palatina com 2 meses de evolução e
progressão insidiosa.
Sexo feminino, 20 anos
Saudável
“Desconforto na deglutição” (sic)

1º

Biópsia incisional
09 Março/2022

“(…)
alterações
compatíveis
com
sialoadenite crónica. Sem evidência de
processo neoplásico (…) Será a biópsia
representativa da amostra?”
Repetição do procedimento

Exame Objetivo:
• Tumefação mole e depressível;
• Coloração rósea, não ulcerada;
• 25 mm de diâmetro;
• Localizada no setor posterior do
hemipalato direito.

2º

Biópsia incisional
26 Maio/2022

“(…) Mucosa oral com lesões de sialoadenite
crónica em glândulas salivares minor”.

Figura 1: Apresentação inicial da lesão.

3º

28 Junho/2022

Exérese da lesão

Figura 2, 3 e 4: Exérese da lesão

Análise anatomo-patológica
“(…) Os aspetos descritos são sugestivos de se tratar de adenoma pleomórfico.
Margem de exérese não avaliável.”

Figura 5: Aspeto do palato 1 mês após exérese.
26 Julho/2022

Melhoria clínica + Caráter benigno da lesão + Cicatrização completa
Vigilância durante pelo menos cinco anos

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Patologia infeciosa?

Tumefação palatina de evolução indolente
Carcinoma mucoepidermóide?

Adenoma pleomórfico?

Ponderar sempre repetir biópsia em caso de alta suspeita diagnóstica
Adenoma pleomórfico
e
Sialoadenite crónica

• Associação já reportada na população pediátrica.
• Causalidade ou Casualidade?
• Etiologia comum? Inflamação inicial

alterações estruturais

Referências bibliográficas:
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Granuloma de células plasmocitárias, uma entidade rara
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INTRODUÇÃO
O granuloma de células plasmocitárias, também denominado pseudotumor inflamatório, é uma lesão
inflamatória benigna rara que ocorrem mais comumente nos pulmões, estando também relatada no
cérebro, rim e estômago. Na região da cabeça e pescoço está descrita na mucosa oral, osso temporal,
região submandibular, língua e gengiva.

DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO
Género masculino com 37 anos

Exame objetivo:

• Antecedentes de atropelamento com 12 anos

• Assimetria facial, com apagamento do sulco

do qual resultou uma fratura da perna e uma
fístula craniana, com necessidade de múltiplas
intervenções cirúrgicas;
• Negava toma de medicação habitual ou
alergias;

nasogeniano direito;
• Lesão de tecidos moles com 4 centímetros de
maior eixo no vestíbulo do 1ºQ, pediculada,
com mobilidade, de consistência duro-elástica;
• Dente 1.4 com mobilidade grau III.

• Negava hábitos tabágicos ou alcoólicos.
Serviço de Urgência: crescimento de lesão no 1º
quadrante entre os dentes 1.3 e 1.6, com 4
meses de evolução, a causar trauma oclusal e
hemorragia.

Fig. 2 Ortopantomografia

Ortopantomografia:

lesão

sem

tradução

radiológica.
Estudo analítico: sem alterações de relevo.
Biópsia

excisional:

granuloma

de

células

plasmocitárias.

Fig. 1 Exame objetivo

Fig. 3 Lesão excisada

Fig. 4 Pós-op aos 3 meses

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Esta entidade é constituída por uma coleção de plasmócitos policlonais, podendo ser confundida
com o plasmocitoma, um possível percursor do mieloma múltiplo. Clinicamente, o seu aspeto ao
exame objetivo pode mimetizar uma neoplasia maligna. Desta forma o diagnóstico correto é fulcral
para garantir uma orientação terapêutica adequada.
Bibliografia: G. A. Agrons, M. L. Rosado-de-Christenson, W. M. Kirejczyk, R. M. Conran, and J. T. Stocker, “Pulmonary inflammatory pseudotumor: radiologic features,” Radiology, vol. 206, no. 2, pp. 511–518, 1998; A. Acevedo and J. E. Buhler,
“Plasma-cell granuloma of the gingiva,” Oral Surgery, Oral Medicine, and Oral Pathology, vol. 43, no. 2, pp. 196–200, 1977; Manohar, B., & Bhuvaneshwari, S. (2011). Plasma cell granuloma of gingiva. Journal of Indian Society of Periodontology,
15(1), 64–66. https://doi.org/10.4103/0972-124X.82275; Lu, W., Qi, G. G., Li, X. J., He, F. M., & Hong, B. (2020).; Gingival Plasma Cell Granuloma: A case Report of Multiple Lesions. The Journal of clinical pediatric dentistry, 44(6), 436–441.
https://doi.org/10.17796/1053-4625-44.6.8; Kanteti, A. P., Kelsey, W. P., & Duarte, E. M. (2020). A Rare Case of Plasma Cell Granuloma. Case Reports in Dentistry, 2020, 8861918. doi:10.1155/2020/8861918

Abordagem de quisto dentígero com recurso a
marsupialização – Relato de caso
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INTRODUÇÃO Os quistos dentígeros são o tipo mais comum de quistos odontogénicos de
desenvolvimento1,2, sendo o seu diagnóstico histopatológico1. O tratamento passa pela enucleação1,
embora esta possa resultar em defeitos ósseos e lesões nervosas, principalmente em quistos
volumosos2. Nestes casos, a marsupialização ou descompressão quística prévia facilita o processo de
enucleação1,2, promovendo ainda a regeneração óssea gradual2,3.
Homem de 57 anos com antecedentes de tiroidectomia total por carcinoma folicular
“Tumefação cervical com 2 meses de evolução”
CONSULTA MGF
Ecografia cervical – Inconclusiva
Tomografia computorizada cervical
“Formação expansiva de aspeto quístico no corpo
distal e ramo da mandíbula rodeando o dente 38
incluso, com possível compromisso da integridade
da cortical óssea lingual.”

CONSULTA ESTOMATOLOGIA

Exame Objetivo
Sem tumefações ou massas cervicofaciais palpáveis
Ausência de dentes 36 e 37

Biópsia incisional
QUISTO DENTÍGERO
Fig. 1 - Ortopantomografia: volumosa lesão radiolucente no corpo
distal e ramo da mandíbula, associada a 38 incluso distoangulado

TRATAMENTO

Tubo de descompressão patente
durante 6 meses

A
Progressiva redução da área
radiolucente e regeneração óssea

Doente proposto para enucleação
da lesão e exodontia de 38 incluso,
sob anestesia geral

B
Fig. 2 – Ortopantomografias: aos 2 meses (A) e aos 6 meses (B) após
colocação do tubo de descompressão. Verificou-se uma redução da
lesão e regeneração óssea, principalmente nos primeiros 2 meses

CONCLUSÃO Neste caso, a marsupialização promoveu a redução da cavidade quística e a regeneração
óssea, que se verificaram radiograficamente. Uma lesão de menores dimensões permitirá uma
enucleação mais simples e, consequentemente, uma menor probabilidade de iatrogenia.
Referências Bibliográficas
[1] Neville BW, Damm DD, Allen CM, Chi AC. Oral And Maxillofacial Pathology. 4ª edição. Elsevier; 2016 [2] Mahfuri A Sr, Darwich K Sr, Al Manadili A Sr. Marsupialization of a Large Dentigerous Cyst in the Mandible: A Case Report.
Cureus. 2022 Jul 27;14(7):e27340. [3] Abu-Mostafa N. Marsupialization of Dentigerous Cysts Followed by Enucleation and Extraction of Deeply Impacted Third Molars: A Report of Two Cases. Cureus. 2022 Apr 2;14(4):e23772.

NÓDULO DO LÁBIO SUPERIOR: APRESENTAÇÃO E ABORDAGEM DE
UM CASO DE ADENOCARCINOMA POLIMÓRFICO
Salomé Cavaleiro1, Mariana Magalhães Maia1, Sofia Pedrosa2, Rodrigo Oliveira1, Cristina Moreira3, Carlos Faria1
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CASO CLÍNICO
» 71A, ♀
» NÃO fumadora; autónoma AVDs
» AP:

Taquicardia auricular (sob BB)
Dislipidemia
Nódulos tiroideus

► Nodulação

no lábio superior, indolor
► Vários anos de evolução
► Noção de crescimento no ano precedente
► Ø trauma local ou intercorrências infeciosas
EO: lesão da fig. 1 + Ø adenomegalias cervicais palpáveis

Sob anestesia local, procedeu-se
à biópsia excisional da lesão
(fig. 2).

Fig. 1: Lesão nodular na face interna do lábio superior à esquerda (seta amarela), submucosa, ~1 cm
diâmetro, consistência duro-elástica, móvel e não aderente aos planos profundos, sem alterações
mucosas associadas ou drenagens.
HISTOLOGIA (fig. 3 e 4):
b

a

a

b

Fig. 2: Peça operatória da biópsia
TC face + cervicotororacoabdominal:

Ø alterações
Fig. 3 (HE): Neoplasia epitelial maligna, com crescimento
infiltrativo, dissociando estruturas locais, padrão sólido e “em
ninhos”, com fibrose estromal [a]; células neoplásicas
monótonas, com citoplasma moderado, núcleos regulares e
com atipia ligeira [b]; pT1NxMx.

cT1N0M0

Sob anestesia geral, procedeu-se
ao alargamento de margens
(fig. 5).

Fig. 4 (estudo imuno-histoquímico):
Expressão forte e difusa de CK7
[a] e proteína S100 [b] nas células
neoplásicas.

ADENOCARCINOMA POLIMÓRFICO com invasão perineural, sem invasão linfovascular,
sem evidência de transformação em alto grau, mas margem de exérese com neoplasia.
Perante este resultado e a boa
evolução clínica da doente, o
plano terapêutico elegido foi a
vigilância (fig. 6).

a

b

c

d

Fig. 5: Alargamento de margens [a], realizado mediante exérese do tecido mole em redor da lesão, por
forma a incluir o plano muscular [b], e encerramento com retalho local da mucosa jugal [c]; peça
cirúrgica [d].
HISTOLOGIA:

Não se observavam sinais de malignidade na peça operatória, designadamente de
persistência da neoplasia previamente diagnosticada.

Fig. 6: Sem sinais de recidiva
locorregional ao fim de um ano de
pós-operatório.

DISCUSSÃO & CONCLUSÕES
Enquanto a maioria das lesões nodulares do lábio inferior são mucocelos, no lábio superior a maioria são neoplasias.1 O
adenocarcinoma polimórfico é o segundo tumor maligno intraoral de glândulas salivares mais comum,2 e caracteriza-se por
uniformidade celular, diversidade morfológica e padrão de crescimento infiltrativo, afetando maioritariamente as glândulas salivares
minor (95%).2-4 Embora mais de metade (60%) destas neoplasias ocorram no palato, o lábio superior não é uma localização
incomum.1-3,5
O caso descrito, de uma doente do sexo feminino, que desenvolveu, entre a 6ª e 7ª décadas de vida, uma massa indolor de
crescimento lento, sem ulceração, está de acordo com as principais características clínicas e epidemiológicas desta lesão.2,5,6
Tipicamente, a análise histológica é suficiente para o diagnóstico,4 embora possa ser difícil distinguir o adenocarcinoma polimórfico
do adenoma pleomórfico e carcinoma adenóide quístico pequenas biópsias incisionais.1 A transformação para alto grau é rara.3
O tratamento primário é a excisão cirúrgica completa,7 como foi realizado no caso descrito, com bom prognóstico. Estão descritas
taxas de recorrência na ordem dos 10-30%, até 15% de metastização regional e raros casos de metastização à distância.2,3 O
esvaziamento cervical eletivo não está indicado,7 nem a realização de radioterapia, embora exista potencial benefício nos casos com
margens de resseção positivas,7 que não foi o caso.
BIBLIOGRAFIA: 1. Khurram et al (2017). Diagnostic difficulties in lesions of the minor salivary glands. Diagnostic Histopathology, 23(6), 250-259. | 2. EI-Naggar et al (2017). WHO
classification of head and neck tumours. Lyon: IARC. | 3. Katabi & Xu (2021). Polymorphous Adenocarcinoma. Surgical Pathology Clinics, 14(1), 127-136. | 4. Skálová et al (2022). Update
from the 5th edition of the World Health Organization classification of head and neck tumors: salivary glands. Head and Neck Pathology, 16(1), 40-53. | 5. Jawanda et al (2021).
Polymorphous adenocarcinoma: A case report along with its characteristics and diagnostic challenges. JOMFP, 25(3), 517. | 6. Ketheeswaranathan & Andi (2022). Polymorphous
adenocarcinoma of the upper lip: A case report. Advances in Oral and Maxillofacial Surgery, 5, 100217. | 7. Civantos et al (2021). Role of elective neck dissection and adjuvant radiation
therapy in patients with polymorphous adenocarcinoma. Eur. Arch. Oto-Rhino-L, 278(9), 3459-3466

Adenoma Pleomórfico na mucosa labial –
Relato de um caso clínico
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Palavras-Chave: Adenoma pleomórfico, mucosa labial, glândulas salivares, tumor benigno.

Introdução
O adenoma pleomórfico (AP) é o tumor benigno mais comum das glândulas salivares. A sua etiologia é desconhecida,
contudo a exposição à radiação é considerada fator de risco para o desenvolvimento do mesmo.
Este tumor benigno apresenta uma predileção para o sexo feminino, sendo mais comum entre os 30-60 anos de idade. O AP
é encontrado mais frequentemente na glândula parótida, contudo, com uma menor frequência, pode acometer as glândulas
salivares minor. Nestes casos as lesões são mais frequentemente identificadas no palato, lábio superior e mucosa jugal.
Clinicamente estas lesões apresentam-se, na maioria dos casos, como uma tumefação de consistência firme, recoberta por
mucosa de coloração normal, indolor e com um crescimento lento.

Este caso clínico pretende pôr em evidência a abordagem clínica, o diagnóstico e a abordagem terapêutica de uma lesão
benigna incomum na mucosa oral, numa localização ainda mais rara que as suas localizações habituais na cavidade oral.

Relato de caso
Mulher, 19 anos, sem antecedentes pessoais, familiares ou
medicamentosos de relevo e sem alergias medicamentosas
conhecidas; foi referenciada para a consulta de
Estomatologia do Hospital de Braga por “lesão nodular
indolor na mucosa oral com 2 anos de evolução”.
Durante a anamnese referiu a presença de uma formação
nodular na mucosa labial superior com 2 anos de evolução,
com noção de crescimento no último ano e indolor.
Objetivamente apresentava uma lesão nodular (≈1,5cm) na
mucosa labial superior à esquerda, consistência fibroelástica,
indolor ao toque, com superfície lisa e bem delimitada e
recoberta por mucosa íntegra (Figura 1); sem outros achados
de relevo.

Fig.1: Lesão nodular visível durante exame objetivo.

Foi realizada biópsia excisional sob anestesia local, sendo
visível uma formação nodular esbranquiçada, bem definida e
de consistência fibroelástica (Figura 2).
O estudo histológico revelou “lesão nodular constituída por
células epiteliais, mioepiteliais e estroma, com características
de adenoma pleomórfico. A margem cirúrgica corresponde à
cápsula da lesão”.
Neste sentido, a paciente encontra-se convocada para uma
consulta de reavaliação e orientação.

Fig.2: Formação nodular excisionada.

Discussão/Conclusão
O AP faz diagnóstico diferencial com outras lesões nodulares benignas intraorais, como por exemplo o lipoma e o fibroma e
tumores malignos de glândulas salivares minor, como por exemplo, o carcinoma mucoepidermóide.

A biópsia da lesão deve ser realizada e a excisão cirúrgica é o tratamento de escolha. Apesar de o AP ser uma lesão benigna
existem relatos de recidivas caso a excisão cirúrgica seja inadvertida, como por exemplo em caso de rutura da cápsula.
A sua transformação maligna é rara, mas pode decorrer.
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