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Introdução: Os Leiomiomas (LMs) são tumores mesenquimais benignos decorrentes de 

qualquer tecido não-epitelial, como os músculos lisos [1]. Os LMs são neoplasias bem 

circunscritas que freqüentemente são encontradas na epiderme, ou extremidades inferiores do 

trato gastrointestinal ou do trato genital feminino, como o útero [2]. Considerando a baixa 

presença de células musculares lisas na cavidade oral em comparação com o trato 

gastrointestinal, os LMs orais são extremamente raros, com incidência menor que 1% de 

todos os tumores benignos de tecidos moles [3]. São neoplasias proliferativas derivadas de 

uma mudança mutagênica resultante da instabilidade dos mecanismos de regulação do 

crescimento das células do músculo liso. Esse desenvolvimento benigno do tumor depende de 

uma interação entre estrogênio esteróide, hormônios progesterona, fatores de crescimento, 

citocinas e predisposição genética [4]. O perfil de risco do tumor é composto por mulheres de 

pele escura, na meia-idade entre a quarta e a sexta décadas de vida, com infecções 

ginecológicas recorrente, histórico de doenças crônicas e com alto índice de massa corporal. 

Os LMs manifestam-se clinicamente como uma lesão assintomática de crescimento lento, 

bem delimitada e frequentemente de uma cor arroxeada. Histologicamente, podem ser 

classificados em três tipos: Leiomioma (leiomioma sólido), Angioleiomioma (leiomioma 

vascular) e Leiomioma epitelióide (leioblastoma), porém devido aos aspectos clínicos e 

incidência os LMs são de difícil distinção de outros tumores localizados na língua ou 

bochecha, como adenoma pleomórfico, tumores mesenquimais, linfangioma, granuloma 

piogênico e schwannoma. O diagnóstico deve basear-se na análise histopatológica e imuno-

histoquímica e a excisão cirúrgica é o tratamento de escolha sendo as recidivas são muito 

raras [5]. Objetivos: Este estudo teve como objetivo relatar a experiência dos autores no 

diagnóstico e tratamento de um caso raro de Leiomioma na face e cavidade oral em uma 

mulher de 43 anos. Descrição da Experiência: Mulher 43 anos, não fumante e não fumante 

foi encaminhada ao Departamento de Cirurgia Oral e Maxilofacial e Patologia Oral de uma 

faculdade de odontologia do norte do Brasil para avaliar uma massa solitária, assintomática, 

móvel, levemente arroxeada e bem circunscrita na bochecha direita e assimetria facial. A 

paciente relatou um inchaço na bochecha direita por um período de dois anos, também relatou 

que não estava seguindo nenhuma terapia medicamentosa e não fazia a ingestão recorrente de 

álcool. O exame clínico extraoral e intraoral revelou uma massa elástica palpável bem 

demarcada, medindo aproximadamente 4cm x 3cm, era localizada na submucosa da bochecha 

direita, clinicamente a mucosa jugal sobrejacente parecia normal e não ulcerada. A tomografia 

computadorizada foi prescrita e revelou massa homogênea com margens bem definidas e sem 

evidências de infiltração do seio maxilar e reabsorção óssea maxilar ou dentária e após assinar 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (a faculdade não exige a submissão 

de relatos de experiência para o comitê de ética em pesquisas) foi encaminhada para os 

procedimentos cirúrgicos. A paciente foi submetida a biópsia excisional sob anestesia geral, a 

amostra cirúrgica foi removida e fixada em formaldeído a 10% por 48 horas, em seguida foi 

embebida em parafina e cortada a 5 μm para ser corada pela técnica de Hematoxilina-Eosina. 
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O paciente recebeu antibioticoterapia profilaxia com 2 gramas de amoxicilina 60 minutos 

antes da cirurgia. Ela continuou a antibioticoterapia com 500 miligramas de amoxicilina a 

cada 8 horas até o 7º dia de pós-operatório. Como terapia analgésica, o paciente recebeu 

ibuprofeno 600 mg imediatamente após a cirurgia. Para concluir o diagnóstico, uma análise 

histopatológica foi realizada e microscopicamente foram observadas células uniformes do 

músculo liso do fuso com núcleos alongados, citoplasma eosinofílico e vários vasos 

sanguíneos revestidos por uma fina camada de células endoteliais foram intercalados nos 

fascículos. A Imuno-histoquímica também foi aplicada, envolvendo anticorpos monoclonais 

contra actina, vimentina, citoqueratina e proteína S-100. O estudo imuno-histoquímico 

revelou a expressão de vimentina, desmina e actina específicas do músculo do músculo liso 

dentro das células tumorais. Os resultados de citoqueratina, AE1 / AE3, EMA, S100 e CD34 

foram negativos. Resultados: A análise histopatológica e imuno-histoquímica sugeriu o 

diagnóstico de leiomioma. O acompanhamento foi realizado em um período de 6 meses e 

após 2 anos a bochecha direita mostrou integridade da mucosa e nenhum sinal de recidiva. 

Em ao diagnóstico descrito nesse relato de experiência à localização específica de LMs na 

cavidade oral, a literatura descreve que os lábios são o local mais afetado, seguido pelo palato, 

espaço bucal, mandíbula, língua e gengiva. Segundo os autores, a bochecha vem a ser o local 

menos frequente de incidência dos LMs na cavidade oral reforçando a raridade do caso 

apresentado. A dificuldade de diagnosticar o leiomioma da face e cavidade oral de outras 

lesões ou tumores da cavidade oral, como adenoma pleomórfico, linfangioma, fibroma, 

lipoma, granuloma piogênico ou outras lesões semelhantes deve-se as características clínicas 

e histopatológicas semelhantes. Conclusão: Em conclusão, o leiomioma é uma neoplasia 

benigna rara. Neste resumo relatamos a experiência diagnóstica um caso clínico de um 

leiomioma localizado na mucosa jugal na cavidade oral. Tais tumores são assintomáticos e 

podem se desenvolver por meses e / ou anos. Seu diagnóstico é difícil porque, clínica e 

histologicamente, pode se assemelhar a várias outras patologias e neoplasias na região da face 

e cavidade oral. 

 

Descritores: Leiomioma, Imuno-histoquímica, Actina. 
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