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As leucemias compreendem um conjunto de

neoplasias malignas derivadas das células estaminais

hematopoiéticas. Podem ter uma origem linfóide ou

mielóide, e uma evolução aguda ou crónica.1

Nas leucemias agudas, 69% dos doentes apresentam

alterações orais, incluindo tumefação, eritema,

petéquias, ulceração ou gengivorragia, sendo que

33% apresentam AUMENTO GENGIVAL.2

INTRODUÇÃO:

Doente do sexo feminino, 50 anos de idade, sem

antecedentes médico-cirúrgicos de relevo, não

fumadora, que recorreu ao Serviço de Urgência (SU)

por tumefação gengival dolorosa da arcada superior

esquerda, com cerca de 8 dias evolução e

agravamento progressivo. Associadamente, referia

gengivorragia e disgeusia, sem outros sintomas de

relevo. Na semana anterior foi medicada com

amoxicilina + ácido clavulânico por amigdalite.

Ao exame objetivo apresentava:

» aumento gengival generalizado

» tumefação gengival de aspeto fibromatoso, com

cerca de 20x15mm e ulceração central, na região

palatina do 2º quadrante, sem sinais de hemorragia

ativa, que, pelas características suspeitas, foi

imediatamente submetida a biopsia incisional.

A doente foi orientada para a consulta, com

otimização da analgesia e pedido de hemograma e

bioquímica para estudo.

Decorridos 9 dias - ainda sem resultado anatomo-

patológico disponível - regressou ao SU por

agravamento das queixas [Fig. 1 e 2] e mal estar

geral, com febre, intolerância alimentar e astenia

rapidamente progressiva, tendo sido internada. Os

resultados analíticos revelaram:

» 6.2 g/dL de hemoglobina;

» 53 000 plaquetas/µL;

» 289 760 leucócitos/µL, 252 090 leucoblastos/µL.

RESULTADOS:

O resultado anatomopatológico, em conjunto com o

estudo imunofenotípico no sangue periférico,

confirmaram o diagnóstico de LEUCEMIA MIELÓIDE

AGUDA MONOCITÓIDE HIPERLEUCOCITÁRIA.

Após 18 dias de internamento na Unidade de

Cuidados Intensivos, a doente acabou por falecer por

quadro de disfunção multiorgânica no contexto da sua

doença de base.

Informação clínica, fotografias, resultados analíticos e

relatórios anatomopatológicos do caso.

MÉTODOS:

Ocasionalmente, nas leucemias, as células

leucémicas infiltram os tecidos moles orais e

produzem uma tumefação difusa, indolor, que pode

ou não ser ulcerada, sendo este achado particular-

mente frequente nos tipos mielomonocíticos.3

Atendendo a que alterações gengivais podem ser

sintomas de apresentação das leucemias, é

importante ter presente esta hipótese de diagnóstico

por forma a permitir uma referenciação atempada

destes doentes.2

CONCLUSÕES

RESULTADOS (continuação):
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Fig. 1: Fotografia revela aumento generalizado e

difuso do volume gengival da doente.

Fig. 2: Fotografia revela tumefação gengival fibro-

matosa por palatino do 2º quadrante da doente,

com ulceração central (seta preta).


