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INTRODUÇÃO

A Síndrome de Eagle é uma patologia rara e de etiologia não totalmente conhecida, que se apresenta com uma grande variedade de sintomas. As queixas
apresentadas relacionam-se com o tamanho aumentado da apófise estilóide do osso temporal ou com a calcificação do seu ligamento e podem incluir dor na região
anterolateral do pescoço, odinofagia, sensação de corpo estranho, disfagia, otalgia, dor na articulação temporomandibular e perda de peso.
Os estudos epidemiológicos apresentam uma grande variabilidade na determinação da sua incidência, fator que parece estar relacionado com as diferenças nos
critérios de diagnóstico imagiológico utilizados. De uma forma geral, determina-se como anormal, uma apófise estilóide com comprimento superior a 2,5cm,
embora se considere que acima de 4cm existe uma maior probabilidade de desenvolvimento de sintomas.

História
Sexo masculino, 33 anos, sem antecedentes patológicos de relevo, encaminhado para a consulta de Cirurgia Plástica do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia
Espinho por apresentar, desde há dois anos, um quadro de desconforto na região submandibular direita. O paciente referia uma agravamento progressivo da dor,
que intensificava ao final do dia e quando falava, mas negava irradiação da mesma, fatores de alivio ou outros sintomas acompanhantes. Apenas realizava
analgésicos em SOS.

Exame objetivo
Tumefação pontiaguda fixa, dolorosa, palpável na região submandibular direita. Sem limitação dos movimentos cervicais. Intra-oralmente: boa higiene oral, com
dentição definitiva incompleta por ausência de 4.8 na arcada. Sem tumefações do pavimento. Sem alteração ao exame cuidado das glândulas salivares.

MCDT
Tomografia computorizada: (...) apófise estilóide de morfologia alongada, medindo cerca de 47 mm nos dois lados, compatível com a suspeita de síndrome de
Eagle (fig.1).

Plano
Excisão cirúrgica de apófise estilóide direita, por abordagem submandibular, sob anestesia geral (fig 2 e 3).

Seguimento
Três meses após a intervenção cirúrgica, o paciente apresentava-se sem queixas álgicas e sem défices sensitivos ou motores.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O diagnóstico da Síndrome de Eagle inicia-se com uma história clínica e um exame objetivo cuidados. A identificação de uma apófise estilóide alongada, durante a 
palpação da região amigdalina, parece ser altamente sugestiva do diagnóstico, embora este careça de confirmação imagiológica, habitualmente por TC. 
A literatura defende que o tratamento cirúrgico tem resultados mais efetivos e definitivos. O tratamento conservador baseia-se na utilização de anti-inflamatórios, 
analgésicos, anticonvulsivantes, antidepressivos ou na administração local de anestésicos e está reservada a casos em que o tratamento cirúrgico não é possível ou é 
recusado.
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Fig. 1 Imagem TC (reconstrução 3D): apófise estilóide
direita alongada.

Fig. 3 Imagem intra-operatória: momento da excisão 
da apófise estilóide direita, por abordagem 
submandibular.
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Fig. 2 Imagem intra-operatória: disseção dos tecidos 
para abordagem da apófise estilóide.



Abordagem cirúrgica a uma neoplasia do lábio: 
relato de um caso clínico
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Introdução

O carcinoma epidermoide representa mais de 90% das neoplasias malignas orais e está relacionado com a 
exposição solar1.
A abordagem a esta lesão passa maior parte das vezes pela excisão cirúrgica da lesão2.

Caso clínico

57 anos
Antecedentes Pessoais:
oAsma,
oDiabetes Mellitus tipo 2,
oDislipidemia,

oHTA,
oObesidade,
oEx-fumadora (129 UMA).

Medicação Habitual:
oBudesonida/formoterol
oTerbutalina,
oClopidogrel,
oLisinopril,
oFurosemida,

oMetformina,
oOmeprazol,
oAlprazolam,
oSertralina.

Referenciada por lesão dolorosa e hipertrófica do lábio inferior com 12 meses de evolução 

Novembro de 2020
o Exérese de lesão com retalho de karapandzic

1 mês de pós-operatório:

oDoente refere queixas álgicas em
toda a ferida cirúrgica e dificuldade
de adaptação de prótese dentária
superior removível;

oNega a realização de massagem.

Ao exame objetivo:
o Apresentava rigidez

cicatricial;
o Microstomia.

Resultado histológico:
Carcinoma epidermóide 
invasivo G1 pT2 R0 

6 meses de pós-operatório:

oDoente refere melhoria na adaptação
à prótese dentária superior removível;

oNega queixas álgicas e realização de
massagem.

Ao exame objetivo:
o Apresentava boa evolução  

cicatricial com escassa fibrose
o Melhora da microstomia.

Discussão
Ocasionalmente, a abordagem cirúrgica requer uma recessão cirúrgica mais alargada. Entre as múltiplas técnicas
disponíveis para corrigir o defeito, a técnica de Karapandzic é uma delas3. A escolha do procedimento baseia-se na
capacidade de alcançar certos critérios, como sensibilidade e competência labial, evicção de microstomia e
resultado estético satisfatório4.
Neste caso clínico, dado os critérios de seleção da técnica reconstrutiva e a evolução pós-operatória, a escolha
desta mostrou ter sido a correcta.

Profissão:
oTrabalha na agricultura.
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Q U E R A T O Q U I S T O  O D O N T O G É N I C O
A propósito de um caso clínico

D I S C U S S Ã O
   Os queratoquistos odontogénicos são lesões quísticas que se distinguem pela

presença de uma camada ondulada de paraqueratina produzida na superfície

luminal que pode ser encontrada em quantidades abundantes. O diagnóstico

destas lesões é exclusivamente histológico apesar de aspetos radiológicos,

macroscópicos e citológicos ajudarem na suspeita clínica.

    Não existe um gold standard  para o seu tratamento, mas o mais frequente é  a

realização de enucleação cirúrgica com ostectomia periférica devido à taxa de

recorrência elevada (25 a 30%) que, aliás, pode ocorrer vários anos após o

tratamento inicial.

I N T R O D U Ç Ã O
   Os quistos odontogénicos representam cerca de 2-3% das lesões orais e

maxilofaciais benignas. Uma das lesões quísticas mais frequentes são os

queratoquistos odontogénicos que representam 8-12% de todos os quistos

odontogénicos. 

   Apesar de benignos, tendem a apresentar um comportamento mais agressivo,

com alta taxa de recorrência.

C A S O  C L Í N I C O
   Doente do sexo feminino, 51 anos, referenciada à consulta de Estomatologia após

achado radiológico de lesão radiolucente, uniloculada, delimitada por um bordo

esclerótico, estendendo-se desde 3.6 até ao ramo ascendente da mandíbula (Fig.1 e 2). 

   A punção aspirativa da lesão revelou conteúdo hemático com presença de

material esbranquiçado cremoso, em pequenos aglomerados. A análise citológica

sugeriu o diagnóstico de queratoquisto odontogénico. 
   Foi realizada enucleação cirúrgica da lesão, com ostectomia, e o estudo histológico

confirmou a supeita. Dois meses depois não apresenta sinais de recidiva.
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- Woo Victoria L., Chi Angela C., Neville Brad W. Odontogenic Cysts and Tumors in Gneep, Douglas R., Bishop, Justin A., Gnepp’s Diagnostic Surgical Pathology of the Head and
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4th ed. International Agency for Research on Cancer, Lyon, p. 235–236.
- Baykul T, Colok G, Gunhan O. The value of aspiration cytology in cystic lesions of the maxillofacial region. Eur J Dent .  2010;4(1):1-5.
- Johnson, N.R., Batstone, M.D., Savage, N.W., 2013. Management and recurrence of keratocystic odontogenic tumor: a systematic review. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral
Radiol. 116, e271–e276

Fig 1.OPG com lesão radiolúcida mandibular à esquerda Fig 2.TC face para estudo da extensão da lesão 
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Recidiva de Carcinoma Pavimentocelular

– a importância do exame objetivo
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Introdução

Caso Clínico 

O carcinoma pavimentocelular, ou espinocelular, da cavidade oral, é a neoplasia oral mais frequente, correspondendo a

80 a 95% de todas as neoplasias orais1, 2.

Representa genericamente um grupo de neoplasias de origem epitelial2.

A prevalência é maior no sexo masculino3.

Tem capacidade de invasão local e de metastização.
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4. Regezi, J., Sciubba, J. and Jordan, R. (2016). Oral pathology: Clinical pathologic correlations (7th ed.). Philadelphia: Elsevier.

O aparecimento de um novo tumor a uma distância inferior a 2cm do tumor primário, é considerada recidiva local,

quando surge no prazo de 3 anos após o tumor inicial. Isso ocorre em cerca de 10 a 30% dos doentes com estádios

avançados de CPC na cavidade oral4, no momento do primeiro diagnóstico.

O risco de aparecimento de segundo tumor primário, na região da cabeça e pescoço ou via aéreas superiores, é de 5%

por ano nos sete primeiros anos após a lesão inicial4.

Tendo em conta o “gap” temporal – superior a 5 anos – devemos considerar este caso como um segundo tumor

primário no mesmo local.

Este caso alerta-nos para a importância do seguimento cuidadoso dos doentes, mesmo após vários anos livres de

doença, e também para o facto de que os exames de imagem são meios complementares de diagnóstico, não podendo

substituir o exame objetivo regular e minucioso.
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Figura 2 – Lesão ulcerada na região da 

comunicação

Discussão e Conclusões

Homem, atualmente com 79 anos, com diagnóstico de carcinoma pavimentocelular na gengiva do 1º quadrante, em 2016.

A Tomografia Computarizada (TC) relatava massa 22 x 16 x 23mm, com extensa invasão óssea da arcada alveolar e do

interior do recesso inferior do seio maxilar direito, bem como gânglio aumentado, heterogéneo, na região submandibular

direita.

Foi realizada maxilectomia com celulectomia em agosto de 2016. O estudo anatomo-patológico identificou “carcinoma

pavimentocelular bem diferenciado com invasão do osso palatino, e crescimento no seio maxilar.” T4pN0. Foi submetido a

radioterapia coadjuvante.

Durante os últimos 5 anos foi tendo consultas de seguimento na Consulta de Cirurgia de Cabeça do IPOFG de Lisboa, com

realização de ecografias e TC, sempre sem registo de evidência de recidiva, e sem queixas.

Este doente encontra-se também em seguimento na consulta de Estomatologia do IPOFG de Lisboa, após execução,

colocação e uso de prótese obturadora, perfeitamente adaptada, para comunicação oro-antral resultante da cirurgia.

Em setembro de 2021, à observação clínica, identificámos lesão ulcerosa na mucosa da região periférica da comunicação

(figs. 1 e 2). O aspeto suspeito da lesão determinou a decisão de realização de biópsia incisional. A Anatomia Patológica

remeteu relatório histológico de “carcinoma pavimentocelular invasor de grau 2.” Requisitada nova TC, esta recebe o

relatório de “sem imagens sugestivas de recidiva na hemiface direita.”

Tem agendada nova cirurgia para excisão da lesão assim identificada e diagnosticada como carcinoma pavimentocelular.

Figura 1 – Comunicação oro-antral, 

lesão ulcerada  

http://oralcancerfoundation.org/


ULCERAÇÃO ORAL, UM DESAFIO DIAGNÓSTICO
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»♀, 31 anos

» FUMADORA ativa [~8 UMAs]

» SEM outros antecedentes de relevo

Lesão dolorosa na cavidade oral à direita, 1 mês de evolução, 

persistente, associada a crescimento progressivo

Ø noção de trauma prévio ou relação com algum medicamento/alimento

SU

» lesão ulcerada, friável,

no trígono retromolar

direito, com extensão à

mucosa jugal adjacente,

cerca de 25-30 mm de

maior eixo, contornos

irregulares e dolorosa à

palpação

COTICOTERAPIA TÓPICA

[Fluticasona, spray]

CONCLUSÃO:

A ulceração da mucosa oral é comum e os doentes podem manifestar dor ou preocupação quanto à etiologia da

úlcera.1 Embora as úlceras orais possam ser clinicamente semelhantes, as causas podem variar.1 A maioria das

lesões ulceradas da mucosa oral enquadram-se numa de quatro categorias: infeciosa (e.g. sífilis, infeções por

vírus da família Herpesviridae), imunológica (e.g. eritema multiforme, líquen plano oral, doenças bolhosas),

traumática ou neoplásica.1,2 As úlceras traumáticas crónicas sem um agente de trauma óbvio podem ser difíceis

de diferenciar do carcinoma epidermoide.1,2 No caso apresentado, não somente a lesão ulcerada unilateral,

assimétrica, persistente, localizada ao trígono retromolar, como também os hábitos tabágicos da doente exigiram

a realização duma biópsia para excluir uma causa neoplásica ou outras condições.

+ anti-inflamatório + evicção tabágica

Medica-se com:

Clinicamente e objetivamente 

SOBREPONÍVEL

BIÓPSIA INCISIONAL

+

gel Clorohexidina

ANATOMIA PATOLÓGICA:

lesão ulcerada inflamatória

benigna (SEM displasia,

SEM sinais de malignidade,

SEM estruturas fúngicas)

1 SEMANA depois…

EXAME OBJETIVO:

» 2 nódulos cervicais submandibulares à direita dolorosos

3 SEMANAS depois…

Perante este resultado 

+

PERSISTÊNCIA da LESÃO 

EXTRAÇÃO simples 

18 + 48 

ERUPCIONADOS

ASSINTOMÁTICA

Objetivamente, mucosa completamente

cicatrizada, SEM lesões ulceradas ou

brancas.

1. Bruce, A. J., Dabade, T. S., & Burkemper, N. M. (2015). Diagnosing oral ulcers. Journal of the American Academy of PAs, 28(2), 1-10.

2. Fitzpatrick, S. G., Cohen, D. M., & Clark, A. N. (2019). Ulcerated lesions of the oral mucosa: clinical and histologic review. Head and neck pathology, 13(1), 91-102.



Síndrome de Zimmermann-Laband

Apresentação exuberante de fibromatose gengival 
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Introdução

Descrição do caso clínico

Discussão e Conclusão

Bibliografia

A fibromatose gengival (FG) corresponde a um crescimento benigno, fibroso e lento da gengiva, causado por uma

proliferação excessiva de tecido conjuntivo. Trata-se de uma patologia rara com uma prevalência estimada de 1

para 750000, com apresentações idiopática ou familiar. Na sua forma familiar pode surgir no contexto de diversas

síndromes, entre as quais a síndrome de Zimmerman-Laband.

A FG histologicamente é caracterizada por um aumento do colagénio e expansão do tecido conjuntivo, com a

presença de um número aumentado de células, principalmente fibroblastos. No que concerne à apresentação

clínica, podem surgir alterações gengivais de forma generalizada ou localizada, unilateral ou bilateral,

correlacionando-se frequentemente com a erupção dentária.

Criança do sexo feminino com 12 anos de idade.

Antecedentes:

• Síndrome de Zimmermann-Laband (variante 

patogénica no gene KCNH1)

- Atraso do desenvolvimento

- Epilepsia sintomática (sob valproato de 

sódio)

- Fibromatose gengival

- Escoliose 

- Síndrome de QT longo tipo 1

• Infeção congénita por citomegalovírus

• Adenoidectomia + miringotomia bilateral

Figura 1. Exame objetivo extraoral e intraoral

Figura 2. Primeira cirurgia (maio de 2021) - Biópsia excisional de extensa

lesão gengival no 4ºQ, que englobava dente molar decíduo e curetagem

óssea. Confeção de retalho de Kirkland com reposicionamento apical.

Figura 4. Segunda cirurgia (setembro de 2021) - Biópsia excisional de

extensa lesão gengival no 1ºQ e curetagem óssea. Confeção de retalho

de Kirkland com reposicionamento apical.

Este caso clínico explana uma apresentação de FG de tal forma

exuberante que implicou ausência de selamento labial e interferência

na oclusão. Nestas situações, o tratamento é iminentemente

cirúrgico. A doente foi submetida a duas cirurgias sob anestesia

geral para gengivectomia e gengivoplastia (figuras 2 e 4). Na

consulta de seguimento os pais reportaram uma clara melhoria,

tanto estética como funcional (figura 5).

Resultado anatomopatológico: “... estroma

subjacente fibrocolagenoso, normo a

hipocelular, constituído por células ovóides a

fusiformes com atipia ligeira... aspetos

descritos são compatíveis com fibromatose

gengival..”

Poulopoulos A, Kittas D, Sarigelou A. Current concepts on gingival fibromatosis-related syndromes. J Investig Clin Dent. 2011 Aug;2(3):156-61; Newman, M. G., In Takei, H. H., In Klokkevold, P. R., & In Carranza, F. A (2019). Carranza's

clinical periodontology. ; Neville B, Damm DD, Allen C, Chi A. Oral and Maxillofacial Pathology. 4th Editio. Saunders; 2015; Guglielmi F, Staderini E, Iavarone F, Di Tonno L, Gallenzi P. Zimmermann-Laband-1 Syndrome: Clinical,

Histological, and Proteomic Findings of a 3-Year-Old Patient with Hereditary Gingival Fibromatosis. Biomedicines. 2019.

Figura 5. Pós-operatório

(outubro de 2021)

Figura 3. Peça operatória
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APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Doente do sexo masculino, 50 anos de idade, com antecedentes pessoais de atraso do desenvolvimento psi-
comotor, observado no serviço de urgência por tumefação no rebordo alveolar do 2º quadrante com 1 mês de 
evolução, indolor e hemorrágica à escovagem.
A história foi fornecida pela acompanhante uma vez que o défi ce cognitivo do doente impedia o relato.
Objetivamente, apresentava uma lesão exofítica no rebordo alveolar correspondente ao 24 (ausente) de 2cm de 
maior eixo, de limites bem defi nidos, com ulceração central e hemorrágica ao toque.
O doente tem história de lesão contralateral de características semelhantes, excisada há cerca de 3 anos com o 
diagnóstico de granuloma de células gigantes.
Radiologicamente, observava-se uma lesão radiotransparente uniloculada de limites bem defi nidos no rebordo 
alveolar correspondente ao 24 (ausente). 
Foi realizada biópsia excisional da lesão sob anestesia local e o diagnóstico anatomopatológico foi “granuloma 
central de células gigantes”.

Imagem 1: Lesão exofítica no rebordo alveolar 
do 2ºQ

Imagem 2: Ortopantomografi a

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O GCG é uma lesão benigna, por vezes localmente agressiva e com rápida evolução.
A histologia é característica: células gigantes multinucleadas em estroma mononuclear de células ovoides a fu-
siformes, com predominante extravasamento de eritrócitos e deposição de hemossiderina.
No diagnóstico diferencial temos de ter em conta quistos ou tumores odontogénicos e não odontogénicos, no-
meadamente hemangioma capilar lobular e tumor castanho.
Neste doente, os níveis de parathormona e calcitonina encontravam-se dentro dos valores de referência, pelo 
que se exclui tratar-se de tumor castanho.
Neste caso tornou-se difícil o diagnóstico entre GCCG e GPCG pela incerteza da origem óssea ou extra-óssea, 
no entanto, o tratamento é o mesmo - excisão e eliminação de possível fator traumático.
Após um ano de follow-up, o doente está assintomático e sem recidiva.

Referências:
1. Fonseca R. J. Oral and Maxillofacial Surgery. 1-3-Saunders; 2017
2. Chuong R.: Central giant cell lesions of the jaws: a clinicopathologic study, J Oral Maxillofac Surg 44: 708-713, 1986. 
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INTRODUÇÃO

O Granuloma Central de Células Gigantes (GCCG) é uma lesão óssea, não-odontogénica, benigna, com predi-
leção pelo sexo feminino e, em 60% dos casos, ocorre antes dos 30 anos de idade. A sua origem é incerta, mas 
pensa-se que possa ter origem num trauma ou infl amação prévios.
Em 70% dos casos localiza-se na mandíbula. Segundo a taxa de crescimento e destruição local podem dividir-
-se em lesões agressivas e não agressivas. Radiologicamente, apresentam-se como lesões radiotransparentes, 
uni ou multiloculadas e bem defi nidas. Nos casos agressivos pode ocorrer destruição óssea e reabsorção das 
raízes dentárias adjacentes à lesão.
Em alguns casos pode ter origem extra-óssea (tecido conjuntivo ou periósteo), com localização comum na gen-
giva inserida ou mucosa alveolar,  sendo denominado por Granuloma Periférico de Células Gigantes (GPCG). O 
seu crescimento pode levar a destruição do osso alveolar adjacente.



A APLICAÇÃO DE GOTEIRA OCLUSAL EM TRAUMATISMO 
ALVÉOLO-DENTÁRIO - RELATO DE CASO CLÍNICO
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INTRODUÇÃO

1 – Interno de Formação Especializada em Estomatologia, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (CHULN); 2 – Clínica Universitária de Estomatologia; 3-
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; 4 - Assistente Hospitalar Graduado de Estomatologia, CHULN;

5 - Assistente Hospitalar Graduado Sénior, Diretor do Serviço de Estomatologia, CHULN, 6 - CIIEM

DISCUSSÃO/CONCLUSÕES

A fratura alveolar segmentar é uma fratura do processo alveolar que tipicamente envolve mais do que dois dentes.
O segmento fraturado encontra-se deslocado axial ou lateralmente, resultando em perda de continuidade da arcada e

interferência oclusal dolorosa.

CASO CLÍNICO

A utilização, neste caso, de goteira oclusal para disoclusão do segmento da fratura alveolar teve como objetivo contribuir
para a sua estabilização, evitando cargas oclusais excessivas. Nas fraturas alveolares, a imobilização adequada associada
à eliminação de trauma oclusal é essencial para a cicatrização óssea e bom prognóstico dentário.

§ Sexo Masculino
§ 32 anos
§ Antecedentes pessoais: epilepsia, medicado com 

lamotrigina e ácido valpróico
§ Trazido ao Serviço de Urgência por crise convulsiva 

com queda e traumatismo alvéolo dentário –
observado no Serviço de Estomatologia após 
estabilização clínica (>30 horas)

Fig. 4: Redução da fratura e imobilização semi-
rígida com fibra de vidro, fio de arame e resina
composta desde o dente 17 a 23

Fig. 5: Confeção de goteira oclusal inferior em acrílico
(3mm de espessura). Contactos oclusais posteriores ao
segmento fraturado causando disoclusão anterior
(utilização noturna)

§ Edema do terço médio da hemiface direita
§ Ausência do dente 11 – trazido em meio seco
§ Descolamento gengival por palatino de 21 a 15
§ Mobilidade em bloco do segmento alvéolo-dentário 

de 12 a 15 

Fig. 1: Fotografia extra-oral

Referências bibliográficas:
1. Bourguignon C, Cohenca N, Lauridsen E, Flores MT, O'Connell A, Day P, et al. (2020) International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental 

injuries: 1. Fractures and luxations. Dent Traumatol;36:314–30
2. Veras, S., Bem, J., Almeıda, E., & Lıns, C. (2017). Dental splints: types and time of immobilization post tooth avulsion. European Oral Research, 51(3), 69-75

§ Sem mobilidade dentária patológica do segmento 
traumatizado

§ Teste de sensibilidade ao frio positivo com 
intensidade diminuída de 12 a 15

§ Sem interferência oclusal
§ Mordida cruzada unilateral esquerda (já existente 

previamente ao traumatismo)
Fig. 6: Reavaliação após 4 semanas e remoção de
ferulização. Reabilitação do dente 11 a realizar
posteriormente.

Fig. 2 e 3: Tomografia computorizada maxilo-facial - fratura
bicortical do rebordo alveolar do maxilar superior direito
desde 11 a 14 e avulsão do dente 11



Caso clínico 

• Criança 9 anos; sexo masculino; melanodérmico 
• Antecedentes médicos: transplante hepático por hepatocarcinoma
• Medicação habitual: tacrolímus 1mg/2id
• Motivo de referenciação: múltiplas cáries 

• Proposta exodontia de 84 e colocação de coroa metálica pré-formada segundo a técnica de Hall no dente 74 

Tratamento da cárie de dentes decíduos: 
A técnica de Hall

Joel da Costa Pereira1; Rita Teixeira2; Ana André Rodrigues1; Rodrigo Oliveira2; J. Serafim Freitas2

1. Serviço de Estomatologia, Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil;
2. Serviço de Estomatologia, Centro Hospitalar Universitário de São João

Introdução

A cárie dentária é a doença mais prevalente no mundo. A terapêutica tradicional passa pela remoção do esmalte e
dentina desmineralizada e infetada, substituindo-os por material restaurador. Na execução desse procedimento
são utilizados instrumentos que têm o potencial de gerar aerossóis com saliva, sangue e fragmentos dentários. No
contexto da pandemia SARS-CoV-2, a utilização de procedimentos com baixo risco de gerar aerossóis ganhou nova
importância. Algumas das estratégias alternativas ao tratamento convencional para o tratamento da cárie
envolvem a remoção de apenas parte ou de nenhum tecido cariado, sem necessidade de gerar aerossóis.

Cárie oclusal 
cavitada de 74 -
presença de 
dentina sã 
entre câmara 
pulpar e cárie

Ausência de 
dentina sã 
entre câmara 
pulpar e 
cárie de 
dente 84

Etapa 4. Preencher a 
coroa com ionómero de 
vidro 

Etapa 5. Colocar a 
coroa sobre o dente e 
garantir que está 
perfeitamente 
coadaptada 

Etapa 6. Remover o 
excesso de cimento

Etapa 1. Avaliar forma 
dos molares decíduos e 
oclusão (pontos de 
contacto extensos e 
justapostos - utilizar 
separadores 
ortodônticos)

Etapa 2. Proteger a via 
aérea

Etapa 3. Escolher a 
coroa adequada 

Etapa 7. Verificar 
posicionamento; se o 
posicionamento for 
satisfatório - aplicar 
força diretamente ou 
pedir à criança para 
morder firmemente a 
coroa durante 2 a 3 
minutos

Etapa 8. Remover o 
excesso de cimento e 
verificar oclusão

Conclusão

A técnica de Hall é um método de tratamento da cárie assintomática dos molares decíduos que consiste na
cimentação com ionómero de vidro de uma coroa metálica pré-formada diretamente sobre a cárie não tratada.
Está contraindicada quando existem sinais ou sintomas de pulpite irreversível, sinais de exposição pulpar ou
patologia periapical, destruição extensa da coroa, em doentes com risco de endocardite, ou na impossibilidade de
garantir segurança da via aérea da criança. Esta técnica pode ser considerada como primeira linha no tratamento
de lesões cavitárias não profundas de dentes decíduos (sem atingimento pulpar), dada a sua elevada taxa de
sucesso, quando comparada com outras técnicas não invasivas ou mesmo com a técnica de restauração
convencional. Deste modo é possível manter estes dentes na cavidade oral até à exfoliação, contribuindo para
manutenção do espaço adequado para a erupção dentária definitiva. Na consulta de seguimento aos 3 meses a
criança apresentava-se sem sinais ou sintomas de progressão da cárie.

Bibliografia
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cavitated or dentine carious lesions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 7.

Cárie 
oclusal 
em 74 
e 84

Etapa 7

Aspeto final



Pilomatrixoma gigante: nem tudo o que parece, é
Relato de caso clínico

INTRODUÇÃO

O pilomatrixoma é um tumor benigno com origem no folículo piloso[1–6]. É frequente em crianças e jovens adultos
distribuindo-se preferencialmente pela região da cabeça e pescoço[2–6]. Clinicamente apresenta-se como nódulo
subcutâneo único, bem delimitado, firme, não aderente aos planos profundos, indolor, de superfície íntegra ou
ulcerada e inferior a 4cm[2,5]; quando maior classifica-se como gigante, sendo mais raro[2,4]. Pelas características
clínicas e localização pode fazer diagnóstico diferencial com quistos sebáceos, foliculite e neoplasias benignas ou
malignas da parótida e da pele[1–4,6]. O tratamento definitivo é cirúrgico e as recidivas devem-se à excisão
incompleta[3,4,6].

CASO CLÍNICO

ANAMNESE
• Homem de 36 anos, saudável.
• Referenciado ao Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Instituto Português de

Oncologia de Lisboa por recidiva de lesão pré-auricular direita excisada um mês antes.
• O resultado histopatológico revelou “pilomatrixoma”.

• Primeira consulta (17 junho 2021): Lesão nodular de 3cm da região parotídea direita,
ulcerada e eritematosa na região central, dolorosa, de limites bem definitos, aderente
ao plano superficial e profundo, sem adenomegálias palpáveis.

• Solicitou-se revisão de lâminas, ecografia parotídea e cervical e citologia de aspiração
por agulha fina que revelaram: “recidiva de pilomatrixoma sem invasão da glândula
parótida nem adenomegálias.”

• Consulta pré-operatória (2 julho 2021): aumento de dimensões da lesão agora com
4,5cm (Fig. 1).

EXAME OBJETIVO E

MCDT

TERAPÊUTICA E

SEGUIMENTO

• Sob anestesia geral realizou-se excisão completa de lesão com preservação da
glândula parótida e encerramento com plastia de deslizamento (Fig.2).

• O resultado histopatológico confirmou “pilomatrixoma totalmente excisado”.
• O doente encontra-se assintomático, sem sinais de recidiva (Fig. 3), mantendo

seguimento periódico com avaliação clínica e imagiológica.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

O pilomatrixoma é um tumor benigno, mas pelas características pode fazer diagnóstico diferencial com diversas
lesões malignas que devem ser excluídas[1,3–6]. O tratamento definitivo é cirúrgico com excisão completa da
lesão[3,4,6]. A variante gigante, pela sua maior capacidade de infiltração e quando localizada na região pré-auricular
pode implicar a necessidade de parotidectomia superficial. Os defeitos estéticos decorrentes de lesões de grandes
dimensões necessitam de cirurgia reconstrutiva com recurso a retalhos[2]. Com este trabalho pretendemos alertar
para uma entidade que apesar de benigna, facilmente mimetiza patologias malignas. O correto diagnóstico permitiu
uma intervenção cirúrgica conservadora, evitando potenciais sequelas estéticas e funcionais.

Refereências:
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[2] Pinheiro TN, Fayad FT, Arantes P, Benetti F, Guimarães G, Cintra LTA. A new case of the pilomatrixoma rare in the preauricular region and review of series of cases. Oral and Maxillofacial Surgery 2018;22:483–8. https://doi.org/10.1007/s10006-018-0724-8.
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Fig.  1: Lesão pré-auricular com 4,5cm Fig.  2: Ferida operatória no pós-operatório imediato
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Fig.  3: Reavaliação 3 meses pós-operatório

Siglas e acrónimos:
Cm: centímetros
Fig.: figura
MCDT: meios complementares de 
diagnóstico e terapêutica
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Granuloma Central de Células Gigantes (GCCG) agressivo: 
um desafio reconstrutivo
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• O GCCG é uma lesão intraóssea benigna, rara, que afeta sobretudo a mandíbula dos jovens. Na sua variante agressiva tem

um crescimento rápido e é frequentemente sintomática.

Caso Clínico:

• Criança de 12 anos, do gênero masculino, referenciada ao CHVNG/E por um GCCG de crescimento progressivo, associado a

assimetria facial e esfoliação precoce de dentes decíduos.

• Antes de chegar a esta instituição, realizou um protocolo de injeção intralesional de acetonido de triancinolona (12 injeções),

contudo sem resposta.

• A lesão era de consistência firme, ultrapassava a linha média da mandíbula, estendendo-se do dente 31 ao 45 (imagem 1).

• TC: lesão mandibular lítica, expansiva e volumosa com reabsorção radicular dos dentes adjacentes, inclusão dentária e

disrupção da cortical óssea (imagem 2, 3 e 4).

Imagem 1                                                                   Imagem 2                                         Imagem 3                                                              Imagem 4 

• O doente foi proposto para uma resseção segmentar da mandibula e reconstrução com retalho livre de crista ilíaca com

centro de crescimento. Passadas 2 semanas desta intervenção, por necrose óssea do retalho, foi programado novo retalho

livre de perónio (imagem 5).

Imagem 5. Fotografias intraoperatórias.

Conclusões

• Apesar do desafio reconstrutivo e após um mês numa Unidade de Cuidados Intensivos, o doente

encontra-se atualmente recuperado, com um resultado estético e funcional aceitável para o seu atual

estado de crescimento e desenvolvimento (imagem 6).

• O doente deverá ser reabilitado com próteses fixas implantosuportadas logo que complete o crescimento

e desenvolvimento, independentemente de soluções protéticas provisórias até atingir esse estadio.

• Na abordagem das variantes agressivas do GCCG, a cirurgia é o gold standard, particularmente a

resseção segmentar.

• Tratamentos não cirúrgicos alternativos, na tentativa de obter resultados cirúrgicos menos mutilantes,

podem incluir: a injeção intralesional de corticóides, injeção subcutânea de interferão alfa-2a, imatinib e

bifosfonatos. Estas constituem armas terapêuticas interessantes como adjuvantes da cirurgia, contudo

não devem substituir ou protelar uma intervenção cirúrgica nos casos mais agressivos.
Imagem 6. fotografias da consulta 1 mês e 
meio pós-operatória.



Lesão Ulcerada do Palato: Mudança de Hábitos Diários por Receio da Covid-19
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Perante o resultado de alterações histológicas de natureza inflamatória e a possível relação causal com os

bochechos de misturas de diferentes pimentas, o doente cessou esta prática. Na reavaliação já não

apresentava evidência de lesão. Pelos seus antecedentes mantém vigilância em Consulta de Medicina Oral.

Este caso ilustra a importância da obtenção da história clínica com a identificação de possíveis fatores

etiológicos, bem como, da celeridade diagnóstica de uma lesão ulcerada da cavidade oral, com elevada

suspeição de CPC. Tratando-se de uma lesão com localização de difícil observação destaca-se ainda a

necessidade de um exame criterioso da cavidade oral, com observação adequada de todas as zonas. Por

outro lado reforça a necessidade de uma maior literacia em saúde, sobretudo em épocas de crise

pandémica, destacando os Médicos Estomatologistas como parte ativa do processo de literacia em saúde

dos seus doentes.
Bibliografia:
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O carcinoma pavimento celular (CPC) representa mais de 90% dos carcinomas da cavidade oral. Predomina

na quinta e sexta décadas de vida e no sexo masculino. Hábitos tabágicos, alcoólicos e de consumo de

produtos de noz de areca são conhecidos fatores de risco. Ocorre predominantemente na língua, pavimento e

gengiva. Parecer existir uma relação entre os fatores de risco e a localização: predomínio na mucosa jugal

nas populações asiáticas, pelo hábito de mascar tabaco e/ou noz de areca. A apresentação clínica é variável

com alterações leucoplásicas, eritematosas, nodulares ou ulceradas. Ao diagnóstico, a maioria dos doentes

apresenta doença localmente avançada, sendo fundamental o diagnóstico precoce.1 A pandemia Covid-19

interferiu nos hábitos de vida diária da população mundial, agudizando comportamentos obsessivos de

higienização na tentativa de prevenção da infeção.2

Identificação:

Sexo masculino, 61 anos

Nacionalidade indiana

Antecedentes Pessoais:

Ex-Fumador 12 UMA

Hábitos de mascar noz de areca

cessados há 5 anos

2020: prática de bochechos diários

de mistura de diferentes pimentas

Hipertensão Arterial

Figura 1 Lesão do palato mole à direita, após biópsia incisional

Relatório Anatomopatológico

Referenciação à Consulta de Medicina Oral 

por lesão ulcerada do palato mole com 1 mês 

de evolução

Biópsia Incisional sob Anestesia Local

Figura 2 – Mucosa do palato mole com alterações histopatológicas de natureza reativa. (A) Mucosa de

estrutura conservada, com ligeiro processo inflamatório crónico localizado no córion e na porção basal

do epitélio. (B e C) O infiltrado inflamatório é predominantemente constituído por linfócitos que também

podem ser observados a permear o epitélio (setas). Sem atipia.

Introdução

Caso Clínico

Discussão/Conclusão



Reposição cirúrgica de intrusão profunda: a propósito de um caso clínico 
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CASO CLÍNICO
Doente do sexo masculino, 31 anos, referenciado à Consulta de 
Estomatologia pelo Serviço de Urgência por TAD 12 horas antes.  
À observação, apresentava luxação intrusiva de 11 com mais de 
7mm e praticamente toda a coroa no interior do osso alveolar (Fig. 
1A). Apresentava teste de sensibilidade ao frio negativo e tinha dor 
e som anquilosado à percussão. Restantes dentes sem alterações.  
A ortopantomografia (OPG) confirmou a intrusão do 11 no osso 
alveolar, sem fraturas e sem outras lesões (Fig 1B). Fez-se 
reposicionamento cirúrgico de 11, com contenção semi-rígida de 13 
a 23 (Fig. 1C).  
Passadas três semanas, removeu-se a contenção e iniciou-se o 
tratamento endodôntico do dente.  
Terminado o tratamento endodôntico, três meses após o trauma, o 
dente apresentava-se com mobilidade grau 1, sem sinais de 
reabsorção radicular e com bom resultado estético e oclusal.  
Foi reavaliado aos seis meses pós-trauma, mantendo-se 
assintomático, sem mobilidade dentária ou alterações radiográficas 
(Fig. 1D). 
Mantém seguimento com controlo radiográfico.
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
A complicação mais grave dos TAD é a reabsorção radicular, que 
ocorre maioritariamente nos casos de luxação intrusiva. [1, 2, 5, 6] Esta 
pode acontecer tanto a curto prazo como após vários anos. [1, 2] 
Com este caso, pretendemos salientar a importância do atempado e 
correto tratamento das luxações intrusivas, sobretudo quando 
maiores que 3mm em dentes permanentes, de modo a melhorar o 
prognóstico do dente e evitar as principais complicações, como 
rizólise inflamatória externa e a periodontite apical do dente. [2]

INTRODUÇÃO
Luxação intrusiva corresponde ao deslocamento apical do dente 
para dentro do osso alveolar e é considerada uma das lesões 
traumáticas mais graves na dentição permanente. [1-6]  

É um traumatismo alvéolo-dentário (TAD) raro, com uma incidência 
de 0.5% a 2%, sendo mais comum no sexo masculino e 97.2% dos 
casos ocorrem na região maxilar anterior. [2, 3, 5, 6]

Figura 1: A - Luxação intrusiva de 11; B - OPG com 11 no osso 
alveolar; C - Contenção semi-rígida de 13 a 23 após 
reposicionamento de 11; D - Reavaliação 6 meses após o trauma.
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Dentes Fantasma

Um caso de odontodisplasia regional

Apresenta-se o caso de uma criança do sexo masculino com 4 anos de idade que recorreu à
consulta de Estomatologia do Centro Hospitalar de São João por alterações morfológicas e atrasos
de erupção dentária circunscritos à hemimaxila direita.

Antecedentes pré-natais:
Inexistentes. 

Antecedentes pessoais:
Internamento aos 27 dias de vida por
bronquiolite.
Antecedentes familiares:
Diagnóstico de agenesia bilateral dos pré-
molares não especificada na avó materna.

Exame objetivo
Ausência de 51. 
Dismorfia e hipoplasia de esmalte de 52 e 53. 
Restos radiculares de 54 e 55. 
Sem outras alterações de relevo.

Depois da consulta inicial procedeu-se à exodontia de 54 e 55 pelo desenvolvimento de um
abcesso odontogénico. Desde então, tendo em conta a idade do doente, foi decidida uma
abordagem conservadora com vigilância regular na consulta de Estomatologia.

Silhueta fantasmagórica
Polpa radiotransparente de grandes dimensões delimitada por uma fina camada 

radiopaca que corresponde aos tecidos mineralizados. 

Odontodisplasia regional
Anomalia rara que afeta os componentes mesodérmicos e ectodérmicos dentários.

Na prática manifesta-se por hipoplasias e dismorfias grosseiras de esmalte e dentina.

Alterações vasculares;
Infeções;
Fármacos teratogénicos;
Defeitos da crista neural; 
Trauma;

Etiologia

Não totalmente esclarecida

Na ortopantomografia inicial a área afetada possui uma imagem globalmente
radiotransparente, contudo, principalmente no setor posterior, é possível distinguir a presença
de estruturas dentárias cujas características são sugestivas de dentes fantasma. Esta suspeita
foi mais tarde confirmada através da análise detalhada das imagens da Dentascan.

Figura 1. Ortopantomografia Figura 2. Dentascan. Setas a amarelo correspondem
aos gérmenes da dentição definitiva.

Tradução imagiológica
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Plano terapêutico

Tema controverso

Numa fase precoce de desenvolvimento deve ser privilegiada 
uma atitude conservadora até à estabilização do 

crescimento ósseo. 

• Sempre que possível a dentição decídua deve ser mantida
com recurso a procedimentos pouco invasivos dada a sua
fragilidade estrutural.

• Caso exista a necessidade de extrações, pode ser
considerada a utilização de uma prótese customizada
removível de forma a minimizar os impactos estéticos e
funcionais.

Sem evidências de 
transmissão hereditária.



Pavimento da boca, língua, palato duro e lábios são localizações incomuns do lipoma oral. Apesar da sua forma característica de massa

assintomática e de coloração amarelada, os diagnósticos diferenciais como mucocelo, fibroma traumático, tumor de células granulares,

quisto linfoepitelial, quisto dermóide deverão estar presentes. A avaliação histológica deverá ser realizada e o tratamento baseia-se na

excisão cirúrgica, sendo raras as recidivas.

DISCUSSÃO/CONCLUSÃO

Lipoma no palato duro – uma 
apresentação incomum

Salgueiro S1, Sousa C2, Silva A2, Gouveia M3

1 Interno Formação Específica, 2Assistente hospitalar, 3Diretor e Chefe de serviço

Serviço de Estomatologia do Hospital de Braga, EPE

O lipoma é um tumor benigno, representando a neoplasia mesenquimatosa mais comum no corpo humano. A sua apresentação

na cavidade oral é incomum (1-4%) e a sua etiologia é incerta, sendo frequentemente assintomático e de crescimento lento.

Objetivamente o lipoma apresenta-se como um nódulo submucoso mole, com coloração amarelada e superfície lisa, podendo

ser séssil ou pediculado. Habitualmente desenvolve-se antes da 3ª década de vida, não tendo predileção de género. Quando

presente o lipoma oral pode medir até 5-6 cm.

Histologicamente é caracterizado pela presença de adipócitos maduros, podendo estar presente um fina cápsula fibrótica.

INTRODUÇÃO

Palavras-Chave: tumor benigno, tecido adiposo, palato duro.

•
RELATO DE CASO

Referências bibliográficas:
1- Laskaris, George (2020) “Lipoma”, Pocket Atlas of Oral Diseases. UK: Thieme, pp 274.
2- Douglas R. Gnepp, Justin A. Bishop; Gnepp´s diagnostic surgical pathology of the head and neck. Elsevier: third Edition, pp 239-241.
3- Dehghani N, Razmara F, Padeganeh T, Mahmoudi X. Oral lipoma: Case report and review of literature. Clin Case Rep. 2019 Apr; 7(4): 809–815.

Fig.3 e Fig.4: Mucosa dermopapilar sem alterações e na formação
nodular excisionada presença de tecido adiposo maduro.

• Mulher, 52 anos;

• Antecedentes pessoais: hipertensão arterial;

• Sem antecedentes familiares de relevo;

• Medicação habitual: Irbesartan; sem alergias
medicamentosas conhecidas.

APRESENTAÇÃO

• Referenciada para a consulta de Estomatologia do Hospital de
Braga por “tumefação indolor no palato duro com 1 ano de
evolução”.

MOTIVO DA 

CONSULTA

• Referia a presença de uma formação nodular no hemipalato
duro esquerdo com 1 ano de evolução;

• Assintomática.
ANAMNESE

• Objetivamente apresentava uma lesão (≈1.5cm) no
hemipalato duro esquerdo, pediculada, mole, indolor ao
toque, com superfície lisa e bem delimitada;

• Sem outros achados de relevo.

EXAME 

OBJETIVO

• Realizada biópsia excisional, sendo visível nódulo amarelado,
bem definido e mole.

• Estudo histológico revelou “tecido adiposo maduro
compatível com lipoma”.

TRATAMENTO

• Consulta de reavaliação:

• Boa cicatrização;

• Explicado o carácter benigno da lesão.

FOLLOW UP

Fig.1: Lesão pediculada visível no palato. Fig.2: Peça da biópsia excisional.



O LNH apesar de raro na cavidade oral, deve ser sempre considerado no diagnóstico diferencial quando se suspeita de doenças

malignas intraorais. No momento do diagnóstico é frequente os doentes estarem assintomáticos, contudo alguns podem apresentar

febre, fadiga, astenia e perda ponderal. Este tipo de linfoma geralmente é diagnosticado por biópsia excisional de um gânglio linfático,

mas raramente o diagnóstico é feito por biópsia incisional da massa extraganglionar, como foi o caso desta doente.

O diagnóstico diferencial inclui tumores de células salivares assim como processos periodontais infeciosos. O prognóstico é variável,

contudo os linfomas foliculares por serem indolentes apresentam uma evolução crónica, podendo ocorrer remissões terapêuticas e a

cura é rara.

DISCUSSÃO/CONCLUSÃO

Linfoma folicular no palato duro –
uma apresentação incomum

Salgueiro S1, Sousa C2, Silva A2, Gouveia M3

1 Interno Formação Específica, 2Assistente hospitalar, 3Diretor e Chefe de serviço

Serviço de Estomatologia do Hospital de Braga, EPE

O linfoma folicular (LF) é uma neoplasia linfoproliferativa frequentemente indolente derivada das células B do folículo central. É

o segundo subtipo mais frequente do linfoma não-Hodgkin, sendo o pico de incidência na 6ª e 7ª décadas e apresentando um

ligeiro predomínio no género feminino. O LF envolve os gânglios linfáticos, contudo podem surgir apresentações

extraganglionares.

Apesar de incomum, a apresentação na cabeça e pescoço é a segunda mais frequente no quadro extraganglionar, sendo o

envolvimento do anel de Waldeyer o mais comum. Contudo, a cavidade oral é uma localização rara (menos de 5% de todas as

neoplasias que afetam a cavidade oral) sendo que a grande maioria surge no palato.

Objetivamente os linfomas orais apresentam-se como uma tumefação indolente, mole, difusa e mal definida, podendo ocorrer

ulceração da mesma e destruição/erosão dos tecidos ósseos. Esta patologia pode ser confundida com doenças

inflamatórias/infeciosas periodontais ou outras neoplasias intraorais, sendo o seu diagnóstico realizado através do estudo

histopatológico que evidencia a presença de centrócitos e centroblastos em padrão folicular. O estudo imuno-histoquímico

demonstra positividade para CD20 e bcl2 e negatividade para CD5.

INTRODUÇÃO

Palavras-Chave: linfoma folicular, quadro extraganglionar, palato duro.

Mulher, 90 anos, com multimorbilidades (AP: Insuficiência
cardíaca, cardiopatia isquémica, patologia osteoarticular,
síndrome depressivo, demência, anemia), polimedicada
(bisoprolol, clopidogrel, furosemida, sertralina, rivastigmina,
mirtazapina, olanzapina) e sem alergias medicamentosas
conhecidas foi referenciada para a consulta de Estomatologia
do Hospital de Braga por apresentar “tumefação do palato
duro com 1 mês de evolução, sem melhoria após
antibioterapia”.

Durante a anamnese foi referida a presença de uma
tumefação indolor e difusa no hemipalato duro direito com
um mês de evolução, que não regrediu após antibioterapia
(suspeita de abcesso dentário pelo médico assistente). A
doente negou qualquer sintoma constitucional ou outras
queixas do foro estomatológico.
Ao exame objetivo foi observado um abaulamento no
hemipalato direito, sem áreas de flutuação, sem ulceração e
sem trajetos sinusais ou dor à percussão dentária. Era
também visível uma hipertrofia da amígdala palatina direita
e adenopatia direita cervical no nível IIb.

Pelo quadro clínico foi realizado estudo analítico que
evidenciou anemia (previamente conhecida), sem outras
alterações; TC maxilofacial e do pescoço que evidenciou
“lesão expansiva da amígdala palatina direita… lesão do
palato direito provocando erosão parcial do palato duro e
independente da lesão anterior… múltiplas adenopatias
ipsilaterais (níveis IIb, V e IV)” e biópsia incisional que
demonstrou “mucosa dermopapilar envolvida por processo
linfoproliferativo com características de linfoma folicular”.

Dado o diagnóstico a doente foi encaminhada para consulta
de oncologia, tendo sido instituído tratamento
paliativo/sintomático.

RELATO DE CASO

Referências bibliográficas: 1- Varun BR, Varghese NO, Sivakumar TT, Joseph AP. Extranodal non -Hodgkin’s lymphoma of the oral cavity: A case report. Iran J Med Sci. 2017;42:407-11.
2- Scherfler S, Freier K, Seeberger R, Bacon C, Hoffmann J, Thiele OC. Cranio -maxillofacial non -Hodgkin’s lymphoma: Clinical and histological presentation. J Craniomaxillofac Surg. 2012;40:e211-3
3- Boyd SD, Natkunam Y, Allen JR, Warnke RA. Selective Immunophenotyping for Diagnosis of B -cell Neoplasms: Immunohistochemistry and Flow Cytometry Strategies and Results. Appl Immunohistochem
Mol Morphol. 2013;21:116-31.

Fig.1, Fig.2 e Fig.3: Tumefação palatina, TC maxilofacial e pescoço, respetivamente.

Fig.4: Padrão folicular e nodular do linfoma, com presença de centrócitos e centroblastos. Fig.5: folículos
negativos para CD5. Fig.6 e 7: folículos com expressão positiva para CD20 e bcl2, respetivamente.



LESÕES INTRAORAIS E LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA, 

A PROPÓSITO DE UM CASO
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INTRODUÇÃO

A leucemia promielocítica aguda [LPA] é um subtipo de leucemia mieloide aguda [LMA], correspondendo a 8 a 13% dos casos de leucemia.1

Entre as manifestações orais descritas em casos de leucemias agudas, encontram-se a hemorragia espontânea, as petéquias da mucosa oral,

o aumento gengival e as lesões ulceradas.1,2,3

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

As leucemias agudas apresentam, frequentemente, manifestações orais que podem ser a manifestação inaugural.1,2,4 Atendendo ao facto de

que uma multiplicidade de doenças sistémicas cursam frequentemente com manifestações orais, a avaliação adequada de alterações

localizadas à cavidade oral é fundamental no diagnóstico e gestão adequada destes doentes.

DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO

Mulher de 36 anos, recorre à urgência do Serviço de Estomatologia no Centro Hospitalar Universitário de São João, por lesões intraorais

dolorosas associadas a astenia, tonturas e palpitações e estudo analítico compatível com LPA ( 69 000 leucócitos/µL; 70% de leucoblastos;

310 neutrófilos/µL; 5.5 g/dL de hemoglobina; 26 000 plaquetas/µL). Apresentava duas lesões ulceradas dolorosas: uma na região palatina e

vestibular adjacente a 26/27, e outra por lingual de 41 a 45. A biópsia das lesões foi protelada devido ao estado clínico instável da doente,

sob quimioterapia de indução (ácido transretinóico + idarrubicina). O estudo citogenético confirmou o diagnóstico de LPA.

Um mês depois, completada a quimioterapia de indução, recorreu novamente à urgência do Serviço de Estomatologia por reaparecimento

de lesões ulceradas dolorosas na cavidade oral que foram biopsadas [Fig1].

Optou-se por iniciar antibioterapia (amoxicilina 1g, 8/8 horas, per os, durante 6 

semanas), manter vigilância clínica e continuar esquema quimioterápico.

Apesar de persistência de recessões gengivais [Fig2], verificou-se boa 

cicatrização e resolução completa das queixas álgicas, assim como 

diminuição heterogeneidade da trabeculação óssea na TC. 

Fig1: A e B - lesões ulceradas dolorosas na região palatina e vestibular

adjacentes a 26/27, com exposição óssea por palatino; C - lesões ulceradas

dolorosas por lingual de 41 a 45, com exposição óssea; D – peças colhidas

no 2ºQ enviadas para exame anatomopatológico
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C D
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Fig2: evolução positiva do processo cicatricial; A e D - duas semanas após

biópsia; B e E - um mês após biópsia; C e F – nove meses após biópsia,

recessão gengival ao nível da raiz palatina de 26 (6mm) e por lingual de 44

(3mm), sem hemorragia à sondagem e profundidade de sondagem inferior a

3mm.

O exame anatomopatológico identificou lesões de osteonecrose e 

estruturas de Actinomyces, sem infiltração leucémica. 

Em tomografia computorizada [TC] foram identificadas áreas de 
heterogeneidade da trabeculação óssea em relação com 26/27 e 43/44. 



Lesões como o quisto ósseo aneurismático, quisto residual, quisto dentígero, ameloblastoma, queratoquisto, granuloma central de
células gigantes, mieloma múltiplo, entre outras deverão estar presentes no diagnóstico diferencial do defeito ósseo de Stafne,
podendo, neste sentido, serem necessários outros MCDTs para uma melhor avaliação clínica.

Não existe indicação cirúrgica para o defeito ósseo de Stafne, contudo o reconhecimento do diagnóstico desta lesão é importante,
diferenciando com outros tipos de lesões que necessitam de intervenção cirúrgica.

Podem ser realizadas novas ortopantomografias, durante o follow up do doente, contudo este defeito habitualmente apresenta-se de
forma estática e benigna não havendo alterações ao longo de anos.

DISCUSSÃO/CONCLUSÃO

Defeito de Stafne– a propósito de 
um caso clínico 

Salgueiro S1, Sousa C2, Silva A2, Gouveia M3

1 Interno Formação Específica, 2Assistente hospitalar, 3Diretor e Chefe de serviço

Serviço de Estomatologia do Hospital de Braga, EPE

O defeito ósseo de Stafne foi caracterizado por Stafne em 1942 como sendo uma depressão da mandíbula. A sua etiologia ainda
é desconhecida apesar de existirem diversas teorias sobre a sua origem. Alguns investigadores, incluindo Fordyce, encontraram a
presença de tecido glandular salivar no interior destas cavidades, contudo outros autores referem a presença de tecido vascular
ou até mesmo tecido adiposo. Este defeito tem uma prevalência de 0.13% na população geral e uma predileção pelo sexo
masculino entre a 5ª e 6ª décadas de vida.

A maioria destes defeitos são assintomáticos, sendo habitualmente achados imagiológicos que traduzem uma lesão mandibular,
unilateral, radiolucente, unilocular, oval ou circular, bem delimitada, com um contorno radiopaco e sem contacto com os dentes.
Apresenta uma predileção pela a região posterolingual da mandíbula, contudo este defeito pode também se localizar na região
anterolingual da mandíbula, ser bilateral, bilocular ou multilocular.

O seu diagnóstico é imagiológico, podendo ser realizada TC para avaliar a sua relação com as estruturas adjacentes, a sua
extensão e o seu conteúdo. Objetivamente e durante a palpação mandibular pode ser identificada uma depressão côncava na
sua face lingual.

INTRODUÇÃO

Palavras-Chave: Stafne, defeito ósseo, mandíbula, lesão radiolucente.

Sexo masculino, 53 anos, caucasiano, saudável e sem
medicação habitual ou alergias medicamentosas foi
referenciado para consulta de Estomatologia do Hospital de
Braga por apresentar uma “lesão radiolucente mandibular
esquerda” na ortopantomografia realizada pelo médico
dentista assistente.

Durante a anamnese verificou-se que o doente encontrava-se
em estudo para iniciar reabilitação oral, tendo realizado uma
ortopantomografia que demonstrava a presença de uma
lesão radiolucente na região edêntula posterior da
mandíbula (3ºQ), unilocular, com limites bem definidos e
com uma localização inferior ao nervo alveolar inferior.
Encontrava-se assintomático, referindo ter sido submetido a
extrações dentárias por cárie, negando qualquer intervenção
cirúrgica ou trauma ao nível da mandíbula.

O exame objetivo não apresentava nenhuma alteração, não
se observou tumefações intraorais ou cervicofaciais, trajetos
sinusais ou sinais infeciosos intraorais.

Foi realizada TC Dentascan para melhor avaliação da lesão.
Este MCDT permitiu confirmar de que se tratava de uma
lesão radiolucente, oval, unilocular, bem delimitada, que
não contactava com raízes dentárias e que se encontrava
inferiormente ao nervo alveolar inferior. Nos cortes sagitais
é possível observar a concavidade na face lingual da
mandíbula, estando limitada pela cortical vestibular, que se
encontrava intacta. Perante estas características podemos
classificar esta lesão como sendo um defeito ósseo de Stafne
do tipo II (classificação de Ariji).

Perante este quadro clínico procedeu-se à explicação do
diagnóstico, tranquilizando o doente sobre a benignidade
deste achado, não havendo necessidade de realizar algum
tipo de tratamento.

RELATO DE CASO

Referências bibliográficas:
1- Monteiro L, Sousa A, Depressão óssea mandibular lingual posterior (Defeito ósseo de Stafne); Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofacial; Voluma 46, nº1, 2005.
2- Morita L, Munhoz L, Nagai A, Hisatomi M, Asaumi J. Imaging features of Stafne bone defects on computed tomography: an assessment of 40 cases. Imaging Science in Dentistry 2021; 51: 81-6.
3- Lee A, Kim M, Han SS, Park P, Lee C, Yun JDeep learning neural networks to differentiate Stafne’s bone cavity from pathological radiolucent lesions of the mandible in heterogeneous panoramic
radiography. Plos One, July 20, 2021.

Fig.1, Fig.2 e Fig.3: OPG, TC Dentascan – corte coronal e TC Dentascan – cortes sagitais,
respetivamente.



Lesões Fibro-Ósseas Benignas da Mandíbula – a 
Propósito de um Caso Clínico

Displasia Fibrosa Fibroma Ossificante (FO) DISPLASIA CEMENTO-ÓSSEA

Epidemiologia 1ª-2ª décadas 3ª-5ª década; mulheres: homens (5:1). Formas 

juvenis na 2º década, sem preferência de género

Mulheres negras de meia idade

Subtipos - Fibroma cemento-ossificante, FO trabecular juvenil, 

FO psamomatóide juvenil

Periapical, focal e florida

Localização 

Frequente

Maxilapresentação tendencialmente unilateral Mandíbula, região molar – pré-molar. Formas juvenis 

na maxila

Zonas não edêntulas

Mandíbula

Imagiologia Zona interna de aspecto algodonoso; pode ter 

zonas quísticas; limites difíceis de distinguir das 

estruturas circundantes

Imagem bem-definida e concêntrica; limite 

radiolucente estreito; pode ter zonas escleróticas

Margens bem-definidas e escleróticas; zona 

externa irregular radiolucente, radiopacidade

central amorfa

Tratamento Excisão cirúrgica de sintomas ou deformação facial Requer excisão cirúrgica completa Excisão cirúrgica se complicações (+ subtipo 

florido)

Outros Pode estar associada a síndromes como McCune-

Albright

Formas juvenis com potencial de crescimento 

marcado

Mais frequente das lesões ósseas benignas

Leonor Cruz e Silva1,5, Beatriz Mota1,5, Ana Teresa Coelho1,5, Miguel Amaral Nunes 2,5,  Francisco Salvado 4,5
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Discussão/Conclusões: O caso apresentado é paradigmático da importância de correlacionar achados clínicos, imagiológicos e anatomo-

patológicos para alcançar um diagnóstico definitivo. A demografia e exame objectivos podem fornecer pistas importantes, a completar com

exames imagiológicos e avaliação anatomo-patológicas. Retrata então a importância da relação próxima entre especialistas de várias áreas,

de modo a chegar ao diagnóstico definitivo e, consequentemente, melhor resultado para o doente.

Introdução: As lesões fibro-ósseas benignas da mandíbula incluem a displasia fibrosa, fibroma ossificante e displasia cemento-óssea. Uma vez que têm

apresentação microscópica semelhante, o diagnóstico é muitas vezes possível somente com base na correlação entre história clínica, exame objectivo, aparência

radiológica, aspecto macroscópico e achados histopatológicos.

Descrição do caso clínico: Descrevemos o caso de uma mulher de 48 anos, de raça negra que recorre a consulta após ter sido identificada incidentalmente em

Ortopantomografia e Tomografia Computorizada Maxilo-Facial a presença de lesão com padrão nodular osteodenso de contorno lobulado, delimitado por uma orla

de hiperdensidade na mandíbula, que se estende de 4.7 a 3.7. Apresentava também uma lesão osteolítica de contornos bem definidos em relação com raíz de 4.3.

Ao exame objectivo destaca-se abaulamento das tábuas ósseas mandibulares, sendo os dentes presentes vitais, à excepção de 4.3. Foram realizadas biópsias

incisionais, obtendo-se os diagnósticos de lesão fibro-óssea e quisto periapical. Correlacionando todos os achados, compreendemos que a lesão osteodensa se

trata de uma displasia cemento-óssea florida.

ANATOMOPATOLOGICAMENTE CARACTERIZADAS POR ESTROMA FIBROSO E QUANTIDADES VARIÁVEIS DE PRODUTOS MINERALIZADOS

Lesão óssea de 4.7 a 3.7 em ortopantomografia Imagem de lesão óssea em TC maxilofacial

https://doi.org/10.1007/s12105-018-0992-5


Introdução
A Osteonecrose dos Maxilares relacionada com Medicamentos é uma complicação possível em doentes com história de medicação antireabsortiva e/ou
antiangiogénica. Sabe-se que o tratamento cirúrgico é o tratamento de eleição para remoção do osso necrótico, visando a cura e resolução dos
sintomas.1A sequestrectomia guiada por fluorescência (Velscope®) é uma opção segura e eficaz, que permite a delimitação da transição entre osso
necrótico e saudável, dirigindo a quantidade e extensão de osso que deve ser removido.2

História da Doença atual: Referenciada à Consulta por abcessos de repetição do 4º quadrante com 3 meses de evolução.
Referia explantação de 3 implantes mandibulares e ciclos repetidos de antibioterapia por processo infecioso, contudo sem
melhorias.
Exame Ojetivo: Loca de remoção de implante do 4º quadrante com drenagem purulenta e exposição óssea à sondagem.

Ortopantomografia e TC maxilo-facial: Osteólise de área edêntula de 4.4-3.2 com maior incidência na tábua lingual e
atingimento do osso basal

Tratamento: Sob Anestesia Geral foi realizada sequestrectomia extensa do 3º e 4º quadrantes guiada por flurescência e
osteossíntese da mandíbula com placa de reconstrução customizada que decorreu sem intercorrências

Caso Clínico

Identificação: Mulher, 69 anos

Antecedentes Pessoais: Osteoporose medicada com Ácido Alendrónico nos últimos 4 anos

Conclusão
A remoção de osso necrótico guiada por fluorescência (Velscope®), seguida de uma osteossíntese da mandíbula com placa de reconstrução
customizada, demonstrou ser um tratamento eficaz, visando uma cirurgia o mais conservadora possível, e com tempo operatório reduzido.1,2
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Vilela-Carvalho, L. N., Tuany-Duarte, N., Andrade-Figueiredo, M., & López-Ortega, K. (2018). Osteonecrose dos maxilares relacionada ao uso de medicações: Diagnóstico, tratamento e prevenção. CES Odontología, 31(2), 48–63. https://doi.org/10.21615/cesodon.31.2.5

Sequestrectomia guiada por Fluorescência no
tratamento da Osteonecrose dos Maxilares:
A Propósito de um Caso Clínico
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Fig 2.1. Ortopantomografia e TC maxilo-facial pré operatório

Fig 2.2. Ortopantomografia e TC maxilo-facial pós operatório Fig 3. Sequestrectomia guiada por fluorescência e osteossíntese da mandíbula com placa de reconstrução customizada 

6 meses após a intervenção cirúrgica a doente apresentava-se assintomática, sem exposição óssea

Fig 1.1. Pré-operatorio Fig 1.2. Intra-operatório Fig 1.3. 6 meses pós-operatório



Terapêutica Psicofarmacológica em Estomatologia: a propósito da 

Burning Mouth Syndrome

Pedro M. Esteves*; João Mendes de Abreu*1; Tânia Silva*1; José Pedro Figueiredo*1; Joaquim Cerejeira*1

*Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

1 Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra

Objetivos & métodos: apresentação de um caso clínico de burning mouth syndrome (BMS), como

representativo da premência de uma abordagem holística do indivíduo doente; visa-se, particularmente,

exponenciar o impacto tanto da exploração psicopatológica, como do tratamento psicofarmacológico, nas

diversas áreas clínicas, como fator de bom prognóstico.

Caso clínico: doente de 73 anos do sexo feminino, sem antecedentes pessoais/familiares de relevo.

Aquando do primeiro contacto com especialidade de Psiquiatria, reportava quadro com anos de evolução

em que, ab initio, apresentava somente sintomas de dor e ardência oral sem qualquer fator de alívio e/ou

agravamento. Neste período, em momento algum foi objetivada possível causa para a sintomatologia

expressa, pelo que foi considerada de etiologia idiopática. Por refratariedade a terapêuticas transatamente

instituídas veio a desenvolver – fruto de uma elaboração delirante –, um delírio de infestação (síndrome de

Ekbom). Neste contexto, tem contacto com especialidade de Psiquiatria que inicia terapêutica com

antidepressivos serotoninérgicos (sertralina em titulação de 50mg para 100mg id) em associação a

clonazepam tópico/mastigável (0,5mg 4 id); conseguindo-se total remissão do quadro quer psicopatológico

quer da sintomatologia integrável em BMS.

Conclusão: a BMS é uma condição relativamente comum, crónica e que permanece, aos dias de hoje,

um desafio tanto diagnóstico como terapêutico. Admitindo-se uma provável etiologia multifatorial, a

abordagem ao indivíduo doente também o deverá ser, sob pena de prorrogação diagnóstica com marcado

prejuízo do seu prognóstico.

Discussão: A BMS é descrita como a presença de dor e ardência da cavidade oral, crónica, de origem 

idiopática, na ausência de qualquer lesão da mucosa. 

Não existe ainda um protocolo definido para o tratamento da BMS, porém, existem classes farmacológicas 

com reconhecida eficácia no seu tratamento, nomeadamente: 

. Clonazepam sistémico ou tópico (sob a forma mastigável)

. Antidepressivos serotoninergicos

. Amissulprida

. Ácido alfa-lipóico (com eficácia comprovada no tratamento da neuropatia diabética, por impedir o stress 

oxidativo e inflamação dos nervos que incorre em neuropatias periféricas) 
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Introdução
A luxação da articulação temporomandibular (ATM) consiste em hiperexcursão do côndilo mandibular e incapacidade de realizar o movimento de
encerramento oral.1 É mais frequente em jovens, e pode-se apresentar de forma aguda com redução espontânea, ou de forma crónica em que os
episódios se tornam recorrentes condicionando a qualidade de vida do doente. Trauma local, abertura máxima oral excessiva, eminência articular
proeminente, e hiperlaxidão ligamentar, são alguns fatores etiológicos conhecidos. A eminectomia é um tratamento eficaz e consiste na redução óssea
da eminência articular, permitindo uma livre excursão do côndilo mandibular eliminando os episódios de bloqueio.2

História da Doença atual: Referenciada à Consulta por episódios recorrentes de luxação mandibular e dor pré-auricular
esquerda com 1 ano de evolução.

Exame Ojetivo: Abertura máxima oral normal e palpação das ATMs inocente

Ortopantomografia e TC maxilo-facial: Eminência óssea proeminente e alargamento da interlinha articular com
posicionamento anterior do côndilo esquerdo

Tratamento: Eminectomia esquerda sob Anestesia Geral

Caso Clínico

Identificação: Mulher, 57 anos

Antecedentes Pessoais: Saudável

Conclusão
A Eminectomia é uma técnica cirúrgica eficaz no tratamento da luxação crónica da ATM. A redução óssea da eminência articular evita episódios de 
luxação com manutenção da excursão normal do côndilo mandibular, fazendo desta técnica cirúrgica a primeira opção no tratamento desta patologia.1,2
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Eminectomia como tratamento da Luxação
Mandibular Recidivante:
Relato de um Caso Clínico
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1 ano após a intervenção cirúrgica a doente apresentava-se assintomática, sem dor ou episódios de luxação mandibular e com
abertura máxima oral favorável

Fig 1.1. Ortopantomografia e TC maxilo-facial pré-operatório

Fig 1.2. Ortopantomografia pós-operatório

Fig 2. Eminectomia esquerda

https://doi.org/10.1007/s10006-019-00746-5


A TB, uma exotoxina da bactéria gram-positiva anaeróbia, Clostridium Botulinum, apresenta 7 serotipos. O serotipo A constitui a variante biológica mais

disponível, com função na inibição temporária do músculo esquelético. O Botox®, uma formulação do serotipo A, é 50-100 vezes mais eficaz e duradoura do que

formulações do mesmo subgrupo, em doses comparáveis.3 A sua ação nos músculos da mastigação contribui para a redução do número de mediadores

inflamatórios locais, com resultados significativos na modulação da dor, embora os seus mecanismos ainda não sejam totalmente compreendidos.3 O seu efeito na

inibição da contratilidade das fibras musculares, pelo bloqueio da ativação dos canais de cálcio nas junções colinérgicas pré-sinápticas e consequente libertação de

acetilcolina, contribui, concomitantemente, para o relaxamento muscular, melhoria da amplitude de abertura da boca, força da mordida e qualidade de vida.3,5

Sendo a sua aplicação segura, eficaz, bem tolerada e de baixo custo, a sua utilização em casos refratários ao tratamento conservador pode ser

recomendada, previamente à intervenção cirúrgica.3

HISTÓRIA CLÍNICA

EXAME OBJETIVO

ESTUDO DE IMAGEM

PROCEDIMENTO

MATERIAL

Seringa de 1mL

+

Agulha 30G

DILUIÇÃO

100U de Botox ®

em 

1mL Cloreto de sódio a 0.9%

IDENTIFICAÇÃO 

DAS ESTRUTURAS

ANATÓMICAS

Palpação ou

Eletromiografia ou

Ecografia

M. 

masséter

M.

temporal

M.

pterigoideu 
lateral

INFILTRAÇÃO 
INTRAMUSCULAR

Perpendicular à direção das 
fibras musculares

Unilateral ou bilateral

(de acordo com a 
sintomatologia)

A disfunção temporomandibular (DTM) representa um conjunto heterogéneo de distúrbios que envolvem a articulação temporomandibular (ATM), músculos

da mastigação e estruturas adjacentes.1 A sua prevalência varia entre 10-30%.2

Os quadros de DTM podem ser classificados em três categorias: miogénica, artrogénica e mista. O tratamento dos quadros miogénicos inclui abordagem

multidisciplinar com recurso a procedimentos conservadores e/ou invasivos.3 O tratamento conservador inclui: implementação de medidas educativas e

comportamentais; tratamento farmacológico com relaxante muscular, benzodiazepina ou antidepressivo; fisioterapia; utilização de dispositivos para tratamento de

disoclusão, entre outros.4 A Toxina Botulínica (TB) constitui uma opção de tratamento minimamente invasivo após falência das opções conservadoras. A sua

utilização permite mitigar a hiperatividade e dor muscular da ATM e controlar fatores predisponentes a DTM.3

É objetivo deste trabalho, desenvolver um protocolo de atuação, baseado na evidência, para tratamento da DTM miogénica com TB.

TOXINA BOTULÍNICA NA DISFUNÇÃO MUSCULAR TEMPOROMANDIBULAR 

FUNÇÃO E MODALIDADE DE TRATAMENTO

Rodrigues Barros, Cristina1; Veiga, Filipa1; Machado Ferreira, Catarina1; Figueiredo, Luísa1; Céu Machado, Maria2

1 Interna da formação especializada em Estomatologia – Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, E.P.E (CHULC), Hospital de São José
2 Assistente Hospitalar em Estomatologia - CHULC, Hospital de São José

PROTOCOLO DE ATUAÇÃO

REFERÊNCIAS

INTRODUÇÃO

Enquadramento social

• Ansiedade, depressão, hábitos alimentares

Antecedentes pessoais

• Tratamento ortodôntico, traumatismo craniofacial prévio

Hábitos parafuncionais

• Bruxismo noturno, atrição oclusal

Sinais e sintomas

• Dor mandibular, estalido da ATM, limitação funcional com redução na amplitude dos

movimentos mandibulares, otalgia, acufeno, plenitude aural, cefaleia matinal

Extra-oral

• Hipertrofia masseterina

Intra-oral

• Má oclusão, perda dentária nos segmentos posteriores

Ortopantomografia e radiografia da ATM - Estudo inicial

RM da face 

• Avalia a integridade da ATM, do disco articular e estruturas adjacentes

Algoritmo de atuação na aplicação de TB tipo A (Botox®) em doentes com distúrbios musculares da ATM.1,3,5,6

1

3

2

4

G: Gauge, M: músculo; mL: Mililitros, RM: Ressonância Magnética, U: Unidades

Limites de segurança - Infiltração do M. masséter

• Anterior: Bordo anterior do M. masséter

• Posterior: Bordo posterior do M. masséter

• Superior: Linha imaginária que une a comissura

labial ao lóbulo da orelha

• Inferior: Bordo inferior da mandíbula

Efeitos adversos

• Dor local

• Paralisia major do M. zigomático

• Paralisia facial temporária

• Assimetria do sorriso

• Dificuldade na deglutição

• Fraqueza muscular mandibular

• Desconforto mastigatório minor

• Xerostomia

• Cefaleia

• Sintomas do tipo Influenza

Início de ação
2-3 dias após infiltração

Duração de ação*
2- 4 meses

Posologia recomendada

• 25-50 U: M. masséter

• 10-25 U: M. temporal

• 7.5-10 U: M. pterigoideu lateral

+ Frequente: M. masséter

* Recomendada a avaliação do início efeito terapêutico em 2-3 semanas
Contraindicações

• Inflamação no local da infiltração

• Amamentação

• Gravidez

• Patologia  neuromuscular degenerativa crónica

• Tratamento concomitante com aminoglicosídeo

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

1. Thambar S, Kulkarni S, Armstrong S, Nikolarakos D. Botulinum toxin in the management of temporomandibular disorders: a systematic review. Br J Oral Maxillofac Surg. 2020;58(5):508-519. 2. Patel J, Cardoso J, Mehta S. A systematic review of botulinum toxin in the management of

patients with temporomandibular disorders and bruxism. Br Dent J. 2019 May;226(9):667-672. 3. Calis A, Colakoglu Z, Gunbay S. The use of botulinum toxin-a in the treatment of muscular temporomandibular joint disorders. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2019;120(4):322-325. 4. Lora V, Cury A,

Jabbari B, Lacković Z. Botulinum Toxin Type A in Dental Medicine. J Dent Res. 2019;98(13):1450-1457. 5. Serrera-Figallo M, Ruiz-de-León-Hernández G, Torres-Lagares D, Castro-Araya A, Torres-Ferrerosa O, Hernández-Pacheco E, Gutierrez-Perez J. Use of Botulinum Toxin in Orofacial Clinical

Practice. Toxins (Basel). 2020 Feb 11;12(2):112. 6. Batifol D, Huart A, Finiels P, Nagot N, Jammet P. Effect of intra-articular Botulinum toxin injections on temporo-mandibular joint pain. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2018;119(4):319-324.

Limites de segurança - Infiltração do M. temporal

• Aplicação sob a diagonal do longo eixo do músculo e em 

localização  posterior à apófise zigomática do osso frontal

Limites de segurança - Infiltração do M. pterigoideu lateral

• Estudo com eletromiografia



Osteomielite maxilar e perda dentária espontânea:
caso raro de Herpes Zoster com envolvimento de dois ramos do nervo trigémeo
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Introdução

Abordagem
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O Herpes Zoster (HZ), causado por reativação do varicella-zoster vírus, manifesta-se geralmente por ardor e vesículas
cutâneas unilaterais nas regiões inervadas pelos dermátomos onde se encontra alojado o vírus latente. Em 20% dos casos,
o nervo trigémeo está envolvido. Reportamos um caso raro de HZ com envolvimento dos ramos oftálmico e maxilar, do qual
resultaram uma complicação frequente, nevralgia pós-herpética, e duas complicações raras, osteomielite maxilar e perda
dentária espontânea.

História clínica

Segundo a literatura, existe um aumento de incidência de HZ em doentes imunodeprimidos sob corticoterapia sistémica,
tendo este grupo maior risco de desenvolver complicações. O presente caso visa demonstrar a importância de um
diagnóstico e tratamento atempados de HZ, sendo fundamental o seu célere reconhecimento, realçando a morbilidade
significativa das suas complicações, que acarretam uma diminuição significativa na qualidade de vida dos doentes, a curto e
longo prazo.

• Medicou-se com amoxicilina e metronidazol;
• Após melhoria do quadro, procedeu-se a desbridamento e extração dentária de

dentes do primeiro quadrante com mobilidade grau III (Fig. 5);
• Boa evolução da cicatrização dos tecidos, embora lenta, com necessidade de dois

ciclos de antibioterapia por drenagem purulenta da loca intervencionada;
• Atingiu-se cicatrização total da lesão;
• Actualmente, em seguimento em consulta da dor por nevralgia pós-herpética.

• Mulher, 72 anos;
• Antecedentes pessoais de fibrose pulmonar idiopática, sob

corticoterapia sistémica em dose alta;
• Referenciada à consulta de Estomatologia por ardor da

face e boca;
• À anamnese referia:
• Nos 2 meses anteriores, início de quadro de vesículas
cutâneas seguidas de edema e eritema da hemiface
direita. Posteriormente, terá surgido edema palpebral,
lacrimejo, dor ocular e dormência intraoral (Fig. 1).
Teria recorrido a um serviço de urgência hospitalar,
onde foi assumido diagnóstico de HZ. Medicada com
valaciclovir e pregabalina, referiu melhoria;

• 1 mês depois, inicia quadro de dor intraoral,
gengivorragia, halitose e aumento de mobilidade
dentária, seguida de perda espontânea de dois
dentes.

• À observação na consulta de Estomatologia (Fig. 2 e 3),
apresentava edema, eritema e hiperalgesia da hemiface
direita, gengivite, exposição óssea alveolar e drenagem
purulenta na região dos dentes perdidos (14 e 15).
Múltiplos dentes apresentavam aumento da mobilidade
dentária;

• A doente fazia-se acompanhar de relatório de Tomografia
Computorizada que descrevia osteomielite periapical,
doença periodontal do primeiro quadrante e
sinusopatia maxilar direita, admitindo-se secundárias a
HZ;

• Ortopantomografia demonstrou perda óssea no primeiro
quadrante (Fig. 4);

• Neste contexto, admitiu-se necrose dos tecidos
periodontais e osteomielite secundárias a HZ.

Discussão e conclusão

Fig. 1- Lesões vesiculares cutâneas, 2 
meses anteriores à data da consulta

Fig. 2- Apresentação na consulta de 
Estomatologia 

Fig. 3- Exame intraoral, na consulta de Estomatologia

Fig. 4- Ortopantomografia à data da apresentação na consulta de Estomatologia

Fig. 5- Exame intraoral após desbridamento e extração 
dentária



Descrição do caso clínico

Discussão e conclusão

Bibliografia

- Carcinoma epidermóide é a neoplasia maligna mais 
comum da cabeça e pescoço.
- Reconhecem-se variantes de características distintas - 
a papilar, relativamente rara, apresenta-se como uma
massa exofítica polipóide papilar mole de 2 mm a 4 cm.
- Maior incidência na 7ª década de vida.
- Mais frequente na gengiva; apenas 11% surgem no lábio inferior.
- Tende a ser queratinizante e independente de infeção por HPV.

- Sendo difícil identificar invasão, há autores que sugerem considerar o tumor
superficialmente invasor mesmo sem evidência histológica.
- O tratamento é geralmente cirúrgico. Na cavidade oral, o prognóstico é
particularmente favorável, com taxa de recidiva de 17%.

- Ainda que controverso, alguns autores colocam a hipótese de risco aumentado
de neoplasia maligna associado a líquen plano oral, devido à inflamação crónica -
há estimativas de taxa de malignização até 6,5%, destacando-se o maior risco
para o tipo erosivo.

Variante papilar de 
carcinoma epidermóide em 

doente com líquen plano oral
Durão N, Guedes M, Milheiro F, Cabral R, Lourenço J, Moreira R

Centro Hospitalar Universitário do Porto

Antecedentes patológicos
  - líquen plano oral em placa
        - mucosa jugal, labial e dorso da língua
        - confirmado histologicamente
        - corticóide tópico nas exacerbações

História clínica e exame objectivo
  - lesão de crescimento exofítico na transição entre
      vermelhão e mucosa da comissura labial
  - evolução de 2 meses
  - consistência mole, coloração rosa-avermelhada
  - superfície lobulada, com focos de hemorragia e
      ulceração
  - ligeiramente dolorosa à manipulação

74 anos de idade | Sexo feminino

Biópsia excisional
Carcinoma epidermóide papilar

acompanhado de infiltrado
linfoplasmocitário liquenóide

Seguimento
  - estudo por tomografia computorizada sem sinais de
      envolvimento ganglionar ou metastização
  - sem sinais de recidiva aos 12 meses após excisão

Figuras 1 e 2 -
Lesão papilar com focos de ulceração

Figura 3 -
Sutura após excisão e disseção 

submucosa para minimizar 
contração cicatricial

Figura 4 -
Evolução às 2 semanas 

após excisão

Ishiyama A et al. Papillary squamous neoplasms of the head and neck (1994)
Suarez P et al. Papillary squamous cell carcinomas of the upper aerodigestive tract: a clinicopathologic and molecular study (2000)
Russell J et al. Papillary squamous cell carcinoma of the head and neck: a clinicopathologic series (2011)
Bao Z et al. Clinicopathologic features of oral squamous cell carcinoma and papillary squamous carcinoma (2012)
Wenig B. Squamous cell carcinoma of the upper aerodigestive tract: dysplasia and select variants (2017)
Laniosz V et al. Incidence of squamous cell carcinoma in oral lichen planus: a 25-year population-based study (2019)
González-Moles MA et al. Malignant transformation risk of oral lichen planus: a systematic review and comprehensive meta-analysis (2019)
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Introdução
O carcinoma epidermóide é a neoplasia maligna mais comum da
cabeça e pescoço, havendo variantes com características
diagnósticas e prognósticas distintas.



A peri-implantite é uma doença progressiva e irreversível dos tecidos duros e moles periféricos ao implante sendo acompanhada de reabsorção óssea,

diminuição da osteointegração e produção de conteúdo purulento. A hemorragia à sondagem e formação de bolsas profundas à sondagem podem ser

outras razões além da inflamação. A utilização de laser é uma das ferramentas mais promissoras para o tratamento das peri-implantites.

Abordagem da peri-implantite com dois comprimentos de 
onda diferentes de laser

Apresentação

Mulher de 57 anos ; Antecedentes Pessoais relevantes: Diabetes

Apresenta-se na consulta com peri-implantite diagnosticada no local do dente 33, com hemorragia e supuração à sondagem

Ao exame objetivo:: Peri-implantite em estado avançado em local de implante 33 (profundidade de sondagem >=8 mm (com hemorragia e/ou supuração),

perda óssea >50%. (fig.1)

Caso Clínico

Discussão / Conclusão

Introdução
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Tratamento: Sob anestesia local, com laser ER:YAG foi realizada uma incisão ao longo do tecido epitelial peri-implantar para remover o epitélio interno e

o tecido de granulação da bolsa. Um retalho mucoperiostal foi levantado para expor o implante. O osso e o tecido de granulação foram eliminados do

defeito ósseo com o laser Fotona Er: YAG e a superfície do implante foi descontaminada com o mesmo laser(parâmetros: 80mJ,10Hz,MSP) (fig. .2). A

área cirúrgica foi então cuidadosamente desinfetada com o laser Fotona Nd: YAG, evitando o contato com a superfície do implante (parâmetros:

0,5W,10Hz) (tabela 1).

Após a compactação dos enxertos ósseos no defeito e a colocação de uma barreira sobre o defeito, os retalhos foram liberados e o encerramento

primário foi realizado com suturas, respeitando as regras da regeneração óssea guiada. Após 3 meses de follow-up, encontra-se assintomática, com

ausência de inflamação ou infeção ativa e melhoria da sondagem clínica (2 mm).

Ferraz P. 1, Vinhas, A. 2 , Salazar A. 2, Monteiro, L.3
1. Interno de Formação Específica em Estomatologia, CHUC; 2.Médica Dentista, Assistente na CESPU 3. Médico Dentista, Professor Universitário pela CESPU

Pós-Graduação em Aplicações de Laser em Medicina Dentária

Existem várias vantagens na utilização do laser nesta patologia. Uma delas é que não há nenhum trauma mecânico ou químico para remoção do tecido

de granulação do implante - nem para o implante nem para o tecido ósseo. Ambos os comprimentos de onda (Erbium e Neodímio) promovem a

cicatrização por meio da desinfeção e biomodulação dos tecidos. O laser de Erbium tem como objetivo a remoção do tecido de granulação seletivamente,

devido à sua absorção de conteúdos aquosos, longa duração de pulso escolhida e menor potência de pico na superfície do osso. A penetração do Nd:

YAG no tecido ósseo auxilia na realização de uma desinfeção profunda. Deve-se ter cuidado e realizar movimentos mais rápidos e abrangentes para

evitar o sobreaquecimento da superfície do implante com Nd: YAG porque sua absorção no titânio é alta. Por fim, o laser de neodímio utilizado em níveis

de baixa energia irá criar o efeito de biomodelação dos tecidos favorecendo a produção de colagénio e a sua cicatrização (passo 3, tabela 1).

Fig. 4 – Pós-operatório após 3 meses – ausência de inflamação no implante do local do dente 33

Fig. 3 – Imagem do pós-operatório imediatoFig. 2 - Imagem da exposição do implante com espiras expostas e utilização da

peça ER:YAG (H14)
Fig. 1- Imagem de tecido peri-implantar com inflamação exuberante

4

Laser Fotona Lighwalker AT

Passo 1 Passo 2 Passo 3

Comprimento de 
Onda

Er:YAG, 2940 nm Nd: YAG, 1064 nm Nd: YAG, 1064 
nm

Peça de mão H14 (cylindrical tip) R21 (fibra ótica) GENOVA

Fluência 80 J/cm2 (0,5 W) 20 J (60 sec)

Modo Long Pulse Very Long Pulse Micro Short Pulse

Frequência 10 Hz 20 Hz 10 Hz

Tabela 1 – Parâmetros de laser utilizados durante a cirurgia
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SÍNDROME DE MELKERSSON-ROSENTHAL OLIGOSSINTOMÁTICO: 
UM CASO CLÍNICO

Gabriela Pinheiro1, Joel Pereira2, Rodrigo Oliveira1, Carolina Carreiro1, Pedro Cabeça Santos1

INTRODUÇÃO

1 . Serviço de Estomatologia do Centro Hospitalar e Universitário do Porto; 2, Serviço de Estomatologia do Instituto Português de Oncologia do Porto

•A síndrome de MELKERSSON-ROSENTHAL (SMR) é uma patologia RARA, com uma incidência estimada de 0,08%.
•A etiologia da SMR é desconhecida. Várias teorias têm sido propostas, principalmente de base infeciosa, alérgica/imunológica e
hereditária.
•Não parece existir predileção por sexo ou raça. Atinge maioritariamente adultos.
• Síndrome heterogénea que de forma intermitente pode envolver, simultaneamente, TECIDOS MUCOCUTÂNEOS e INERVAÇÃO OROFACIAL.
•A sua apresentação, gravidade e evolução clínica é altamente variável. Pode apresentar-se como uma TRÍADE CLÁSSICA de edema
orofacial, paralisia facial e língua fissurada ou, mais frequentemente, com características OLIGO/MONOSSINTOMÁTICAS.

• Frequentemente, a SMR manifesta-se nas suas formas OLIGOSSINTOMÁTICAS (combinação de 2 sinais) ou MONOSSINTOMÁTICAS,
como macroqueílite granulomatosa de Miescher, o que pode constituir uma dificuldade diagnóstica. No caso acima descrito a
doente apresentava edema labial e língua fissurada.

• Antes de administrar qualquer terapêutica ou considerar a intervenção cirúrgica, o doente deve ser avaliado quanto à presença de

doenças sistêmicas e processos locais que possam ser responsáveis por lesões orais semelhantes.

• Não existe um tratamento curativo para esta síndrome, no entanto de entre vários tratamentos utilizados, a terapia com corticoides
permanece como a primeira linha na redução do edema orofacial.

• O diagnóstico e tratamento precoces podem minimizar as repercussões físicas e psicológicas da granulomatose orofacial, sobretudo
em doentes jovens.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

• Costa AC, Pedro E, Palma-carlos AG, Santos AS. Síndrome de Melkersson-Rosenthal como causa de edema labial crónico, um desafio 
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• Dhawan SR, Saini AG, Singhi PD. Management strategies of Melkersson-Rosenthal syndrome: A review. Int J Gen Med. 2020;13:61–5. 

CASO CLÍNICO

CONCLUSÃO

IDADE: 66 Anos

ANTECEDENTES PESSOAIS: 
- Diabetes Mellitus tipo 2

MEDICAÇÃO HABITUAL:
- Insulina

RECORREU AO SERVIÇO DE URGÊNCIA DE ESTOMATOLOGIA:
• Queixas de edema labial com cerca de 8 meses de evolução, que surgiu subitamente e de forma

persistente, sem posterior agravamento ou regressão.
• Negou edema de outras regiões anatómicas. Negou noção de picada de insecto, correlação com

algum alimento ou medicamento, e história de traumatismo nessa região. Negou ainda outros
sintomas, nomeadamente dor, paralisia facial, sintomas gastrointestinais ou sintomas respiratórios.

AO EXAME OBJETIVO APRESENTAVA: 
• Edema do lábio superior e língua

fissurada.
• Sem alterações ao nível do exame

neurológico.

TRATAMENTO:
• Iniciou triancinolona tópica, sem melhoria da sintomatologia.
• Posteriormente, realizou-se biópsia do lábio superior, sendo que o exame anatomo-patológico evidenciou achados compatíveis

com queilite granulomatosa.
• Após a confirmação histológica, iniciaram-se infiltrações com triamcinoloma no lábio superior, sendo que, após três sessões em

semanas consecutivas, foi possível constatar regressão completa do edema labial.

Fig.1 Avaliação prévia às infiltrações com triamcinoloma. Fig.2  Avaliação 4 semanas após as infiltrações com triamcinoloma.
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Tratamento de recessões gengivais múltiplas com
retalho de avanço coronal e tunelização com

enxerto de membrana de PRF
Durão N, Cabral R, Guedes M, Rolo D, Moreira R

Centro Hospitalar Universitário do PortoIntrodução
A recessão gengival caracteriza-se por migração apical da gengiva, levando a exposição radicular. Pode originar
sensibilidade e lesões cervicais dentárias, e compromisso estético do sorriso. As técnicas cirúrgicas actuais de
recobrimento radicular são eficazes para tratar e prevenir a progressão de defeitos classe I/II de Miller.

Discussão e conclusão
Os procedimentos que evidenciam maior taxa de sucesso nas recessões classe I e II de Miller são os retalhos de
avanço coronal combinados com enxerto, nomeadamente de tecido conjuntivo (recobrimento médio 80.9-84.7%
e recobrimento total em 46.6-51.8% dos casos). Contudo, a colheita do enxerto (palato ou tuberosidade maxilar)
implica morbilidade pós-operatória adicional e maior reticência do doente. Como alternativa existem
biomateriais promotores da regeneração tecidular, como a fibrina enriquecida em plaquetas (platelet-rich fibrin,
PRF), produzida rapidamente com centrifugação de sangue do doente, com eficácia comparável à do enxerto de
tecido conjuntivo, e com mais rápida cicatrização devido a factores de crescimento, o que foi de encontro às
expectativas desta doente. Um dos problemas apontados na literatura em relação a regeneração tecidular guiada
é a exposição da membrana, que não ocorreu neste caso. Outras opções seriam matriz dérmica acelular, matriz
de colagénio, e derivado de matriz de esmalte. Realizaram-se retalhos sem incisões de relaxamento para
optimizar a sua vascularização; a técnica de tunelização (recobrimento médio de 82.75% e recobrimento total em
47.15% dos casos) permitiu a colocação de PRF mantendo a integridade da papila interdentária, importante do
ponto de vista fisiológico e estético, fornecendo ainda um aumento da espessura gengival, que está associado
não só a maior probabilidade de recobrimento mas também a migração coronal pós-operatória da gengiva.

Figuras 1 e 2 - Recessões gengivais classe I de Miller, com
lesões cervicais dentárias e compromisso estético dos
incisivos centrais restaurados.

Descrição do caso clínico
Mulher de 46 anos de idade, apresenta-se com queixas de sensibilidade dentária global e preocupação com
alteração da coloração na transição dentogengival nos incisivos centrais superiores. Referiu episódio de
traumatismo destes dentes na infância, que exigiu coroas metalocerâmicas. Negou antecedentes patológicos,
medicamentosos e tabágicos. Objectivaram-se múltiplas recessões gengivais de classe I a III de Miller nos 4
quadrantes, sem sinais inflamatórios evidentes, acompanhadas de lesões cervicais dentárias, e perfil de
emergência inestético dos incisivos centrais superiores, notando-se biótipo gengival fino. Foi proposta
inicialmente a realização de raspagem radicular aliada a enxerto de tecido conjuntivo, que a doente recusou
devido à necessidade de colheita cirúrgica da área dadora; como alternativa foi proposto enxerto com
biomaterial, que a doente aceitou. Procedeu-se então, num primeiro tempo, a intervenção no 1º e 2º sextantes,
com resultado estável às 3 semanas de pós-operatório.

Figura 3 - Elevação de
retalho no 1º sextante

Figura 6 - Tratamento
tópico com doxiciclina

após raspagem radicular

Figuras 4 e 5 - Tunelização no 2º sextante, com
preservação da papila interdentária

Figura 7 - Membrana de PRF Figura 8 - Final da cirurgia

Figura 9 - 3 semanas pós-operatório 
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A deformidade dento-esquelética de Classe III caracteriza-se por uma discrepância sagital intermaxilar, apresentando em cerca de 40% dos casos uma

retrognatia maxilar combinada com uma prognatia mandibular. Na idade adulta, quando a severidade da discrepância intermaxilar ultrapassa os limites

da camuflagem dento-alveolar, o tratamento ideal consiste em Tratamento Ortodôntico combinado com Cirurgia Ortognática. Este tratamento permite não

só́ repor a normalidade funcional da mastigação e fala, como a componente estética, contribuindo de forma positiva para a autoestima e a qualidade de

vida do doente

Tratamento ortodôntico-cirúrgico de 
Dismorfia Dentofacial de classe III

Apresentação

• Homem de 24 anos ; Classe III esquelética com assimetria facial, perfil dolicofacial, Mandíbula aumentada, atrofia maxila, AFAI aumentada, mordida

cruzada bilateral,

• Sobremordida horizontal de -6 mm e sobremordida vertical de -2 mm, diastemas superiores e apinhamento inferior.

Caso Clínico

Discussão / Conclusão

Introdução

Referências bibliográficas 

Tratamento: O tratamento incluiu aparatologia fixa multibrackets (Roth 0,22) e cirurgia ortognática bimaxilar: Le Fort I para avanço maxilar de 5 milímetros

e impactação de 3 milímetros; Osteotomia Bilateral Sagital para recuo da mandíbula de 4,5 milímetros com reposicionamento da assimetria.
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Dependendo do grau de severidade e da idade do doente, o tratamento da classe III esquelética poderá ser ortodôntico-cirúrgico.

A cirurgia ortognática permite a correção da discrepância intermaxilar através da mobilização das bases ósseas, o que possibilita a melhoria funcional,

estética e psicológica do doente.

A decisão terapêutica depende da severidade da má oclusão e motivação do doente. Nos casos de deformidade dento-esquelética severa, tratamento

ortodôntico-cirúrgico é a opção de tratamento mais adequada para normalização do sistema estomatognático e da estética facial.

Fig. 8 a 10 – Fotografias intra-orais após tratamento cirúrgico e finalização do tratamento ortodôntico

Fig. 5 a 7– Fotografias extra-orais durante o tratamento ortodôntico

Fig. 1 a 3 – Fotografias intra-orais antes do tratamento ortodôntico
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Fig. 4 e 5 – Imagens radiológicas pré-cirúrgicas

Fig. 10 a 12 – Fotografias extra-orais após tratamento cirúrgico e finalização do tratamento ortodôntico
Fig. 13 – Ortopantomografia após tratamento finalizado


