
 

 

 

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

(    ) Resumo                                                (x) Relato de Caso 

 
OSTEOMA EM CÔNDILO - RELATO DE CASO 

 
 
AUTOR PRINCIPAL: Mateus Giacomin  
CO-AUTORES: Franklin Gordillo, Milena Marostega, Rafaela Riboli 
ORIENTADOR: Dr. Renato Sawazaki 
UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo. 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO: 
 
Os osteomas são tumores benignos formados por osso maduro compacto ou 
esponjoso. Sua ocorrência é essencialmente restrita ao esqueleto craniofacial e 
raramente diagnosticados em outros ossos. Geralmente, são lesões solitárias e 
assintomáticas. Os locais de ocorrência mais comum são o corpo da mandíbula e o 
côndiloO objetivo deste trabalho foi relatar o caso de osteoma em côndilo mandibular.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
O paciente do gênero feminino, 28 anos de idade, chegou ao Serviço de Residência em 
Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Faciais relatando alteração de oclusão dentaria 
progressiva e lenta, bem como sintomas de disfunção craniomandibular. Anamnese 
revelou que a paciente possui múltiplos pólipos intestinais conforme endoscopias 
prévias. Ao exame físico foi possível observar, à palpação, alteração da superfície 
mandibular ao longo de todo seu corpo, bilateralmente . Radiograficamente, 
constatou-se uma massa esclerótica circunscrita, de aproximadamente 8 mm no polo 
medial da cabeça da mandíbula além de múltiplos focos radiopacos compatível com 
osteomas O diagnostico do Síndrome de Gardner foi realizado a partir destes achados 
clínicos.  Como conduta de tratamento, foi realizada remoção cirúrgica apenas da lesão 
condilar e a peça foi encaminhada ao exame histopatológico, onde foi confirmado o 
diagnóstico de osteoma. O paciente permaneceu em acompanhamento pós 
operatório, mesmo sua chance de recidiva ser rara. 
 
 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Conclui-se, então, que os osteomas são totalmente benignos e não apresentam 
transformação maligna e a conduta ideal frente a essa patologia é a excisão cirúrgica 
total. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 

necessário. 


