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 A leucemia mielóide aguda (LMA) ou leucemia mieloblástica aguda é um câncer com 
início na medula óssea e, por sua vez, invade o sangue periférico. A LMA é caracterizada pela 
rápida proliferação de células anormais e malignas que não amadurecem, não desempenham 
sua função e ainda se acumulam na medula óssea, interferindo na produção normal de outras 
células sanguíneas. É o tipo mais comum de leucemia aguda que afeta adultos e, sua 
incidência aumenta com o envelhecimento. O objetivo do trabalho é apresentar um caso de 
um paciente do sexo masculino, 48 anos, portador de LMA, submetido ao tratamento 
quimioterápico com o intuito de induzir a remissão e que foi acompanhado pela equipe de 
estomatologia no tratamento de mucosite oral pós-quimioterapia. Após um ano sob regime 
quimioterápico e com recaída da leucemia, houve a indicação de transplante de células-tronco 
hematopoiéticas alogênico. O paciente foi submetido a quimioterapia de altas doses e, 
posteriormente ao transplante, evoluiu com a doença do enxerto contra o hospedeiro (DEVH) 
aguda, com envolvimento de vísceras, pele e boca. Em razão da DEVH, o paciente evoluiu ao 
óbito algumas semanas depois do transplante. O presente caso ilustra a atuação do cirurgião-
dentista em ambiente hospitalar e como profissional de equipes multidisciplinares no 
tratamento do câncer, mais especificamente no diagnóstico e tratamento de manifestações e 
complicações bucais de um paciente leucêmico. 
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