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Introdução: Metástases em cavidade oral são extremamente raras e representam 1% de todas as 
neoplasias malignas da boca. Objetivo: O trabalho tem por objetivo o relato de um caso clínico. 
Métodos: Paciente, gênero feminino,74 anos, portando lesão metastática em região oral e histórico 
de tumor em mama há mais de dez anos. Janeiro/2005: punção por agulha fina da mama direita, 
cujo resultado revelou suspeita de malignidade, confirmado pelo exame histopatológico. 
Março/2006: mastectomia radical, envio de material para análise e identificada metástase de 
carcinoma ductal infiltrante em um linfonodo e imunohistoquímica positiva para receptores de 
estrógeno e progesterona, dando início à quimioterapia. Setembro/2007: esvaziamento axilar, 
sendo apontada ausência de malignidade. Novembro/2013: nova cirurgia para a retirada de um 
nódulo axilar com diagnóstico histológico de carcinoma metastático. Dezembro/2014: notou a 
presença de um tumor em couro cabeludo, com resultado histopatológico de neoplasia de células 
epitelióides compatível com histórico clínico de carcinoma de mama metastático e 
complementação diagnóstica pela imunohistoquímica positiva para receptores de estrógeno e 
progesterona. Fevereiro/2015: procurou o ambulatório de odontologia da FCecon apresentando 
nódulo intraoral, séssil, não ulcerado, em região de trígono retromolar direito. Ao exame extraoral 
verificou-se nódulo cervical firme e fixo no lado direito. Maio/2015: nódulo intraoral exibiu aumento 
de volume e ulceração,sendo realizada biópsia incisional e material encaminhado para análise 
histopatológica. Resultados: lesão neoplásica com aspecto de malignidade, proliferação de células 
epitelióides, arranjadas de modo a formarem estruturas ductais, por vezes de aspecto cribiforme 
e diagnóstico sugestivo de adenocarcinoma metastático. Sugeriu-se imunohistoquímica para 
elucidação diagnóstica, concluindo tratar-se de lesão ulcerada exibindo proliferação de células 
epiteliais atípicas, dispostas em blocos e em formações tubulares.O estudo revelou expressão 
para citoqueratina, GATA-3 e receptor de estrógeno, confirmando o diagnóstico de carcinoma 
metastático, sendo mama o sítio primário mais provável. Considerações finais: paciente está 
sendo submetida à quimioterapia e radioterapia para controle local da doença. 
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