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RESUMO

O lipoma é um tumor benigno que pode ocorrer em qualquer parte do corpo onde o
tecido adiposo se encontra disponível.  Há ocorrência intraóssea,  considerada um dos
tumores benignos mais raros do osso. Homens e mulheres são afetados igualmente.  Em
região  oral  e  maxilofacial  ocorre  em  menor  frequência,  representando  1%  a  4%
somente, mais relatados em ossos longos e achatados; na região oral e maxilofacial são
incomuns.  O  objetivo  deste  trabalho  é  apresentar  um  caso  incomum  de  lipoma
intraósseo.  Neste  caso  em particular,  um paciente  do  sexo masculino,  24  anos,  foi
encaminhado para remoção dos terceiros molares inclusos. Realizaram-se um exame
clínico e uma solicitação de uma radiografia panorâmica para avaliação dos elementos
inclusos. Radiograficamente os dentes 18, 28, 38 e 48 se encontravam inclusos. Além
disso,  apresentavam  uma  lesão  radiolúcida,  medindo  0.8mm  x  0.5mm,  com  halo
radiopaco, bem delimitado, localizado na distal do 18 incluso, sem envolvimento com o
dente. Realizou-se a cirurgia para remoção do dente incluso e, no mesmo procedimento,
acessou-se a lesão e realização da curetagem. O material foi encaminhado para exame
histopatológico. Os cortes apresentavam cavidade revestida por epitélio cístico delgado
e  fragmentado.  No  interior  da  cavidade,  a  presença  de  tecido  adiposo  e  vasos
sanguíneos  pode ser  observada,  circunscritos  por  tecido  conjuntivo  fibroso  e  tecido
ósseo maduro. Por se tratar de uma lesão incomum, realizou-se a imuno-histoquímica,
positivo  para  o  marcador  S-100  de  modo  a  confirmar  a  presença  de  adipócitos
reforçando o diagnóstico de lipoma intraósseo.  O paciente está em proservação sem
recidiva.
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INTRAOSSEOUS LIPOMA IN THE MAXILLARY REGION: CASE REPORT

ABSTRACT

The lipoma is a benign tumor which may occur anywhere in the the body there is adipose
tissue available. It may take place in intraosseous location, considered one of the rarest
benign bone tumors without any ditinction based on gender. It occurs less frequently in
oral and maxillofacial region claiming only 1% to 4% of the cases; generally, in long and
flat bones. Uncommon occurences are reported in the oral and maxillofacial region. This
report  aims to present a uncommon clinical case of intraosseus lipoma. In this particular
matter,  there was a  male  pacient,  24 years old,  referred for  the removal  of  the three
enclosed molars.  A clinical emamination was performed and a panoramic radiograph was
requested  in  order  to  avaluate  the  enclosed  elements.  Radiographically,  the  following
teeths  18,  28,  38,  and,  48  were  diagnostised  as  enclosed.  Besides,  they  presented  a
radiolucent lesion measuring 0.8mm x 0.5mm associated with well delimited radiopaque
crown located at the distal of the enclosed 18 without any involvement of the tooth. A
removal surgeryof the enclosed tooth was performed. In the same surgerical procedure,
there was an approach to the lesion and its curettage.  The material  was reffered for
histopathological exam. The cutting presented a cavity covered by thin and fragmented
cystic epithelium. The presence of adipose tissue and blood vessel were found inside the
cavity  delimited  by  fibrous  connective  tissue  and  mature  bone  tissue.  As  it  is  a
uncommon lesion, a immunohistochemical analysis was performed revealing positive
for  S-100  marker.  Thus,  it  confirmed  the  presence  of  adipocytes  reinforcing  the
diagnosys concerning intraosseous lipoma. The pacient is still in proservation without
relapse.

Keywords: Intraosseous Lipoma. Tumor. Maxillofacial. 



1. INTRODUÇÃO

O lipoma é uma neoplasia benigna de gordura. Trata-se de um dos tumores mais

frequentes de origem mesenquimal. De localização subcutânea, pode ser encontrado em

região  intramuscular,  retroperitoneal  ou  intraóssea  com possibilidade  de  ocorrer  em

qualquer tecido adiposo sem atipia celular.  De patogênese incerta,  manifesta-se mais

comumente  em  indivíduos  obesos  com  40  anos  de  idade  ou  mais.  No  entanto,  o

metabolismo desta neoplasia independe da gordura corpórea normal. Assintomáticos, os

lipomas  orais  apresentam  aumento  de  volume  nodulares,  de  superfície  lisa  e

consistência macia podendo ser sésseis ou pediculados. Clinicamente descritos, exibem

coloração amarelada. Por sua vez, as lesões profundas costumam apresentar coloração

rosa.  Em  região  oral  e  maxilofacial,  ocorrem  em  menor  frequência,  representando

somente cerca de 1% a 4% dos casos, com a possibilidade de irromper em qualquer

local,  tais  como glândulas  salivares,  mucosa bucal,  lábio,  língua,  palato,  vestíbulo e

assoalho da boca (NEVILLE, 2016, p. 928).

O lipoma intraósseo, por sua vez, é considerado o tumor primário benigno do

osso  mais  raro.  Ocorre  com frequência  no  calcâneo  e  metáfise  de  ossos  longos  do

membro inferior. Raramente, o fenômeno encontra-se em ossos de cabeça e pescoço,

como nos maxilares. Sua incidência é relatada como <0,1% de todos os tumores ósseos.

Em casos eventuais de manifestação em tais locais, a prevalência na região da maxila é

menor comparada  à da mandíbula.  Esses  tumores  ocorrem mais  comumente  entre  a

quarta  e  sexta  década.  Não  apresenta  predileção  por  sexo,  embora  alguns  autores

relatem uma leve preferência feminina, variando entre 20 e 65 anos de idade. Já outros

estudiosos, declaram certa inclinação pelo sexo masculino na quarta década. 

Quanto à sua etiologia, há desconhecimento das causas. Alguns autores abordam

o  fenômeno  como  uma  verdadeira  neoplasia  benigna.  Em  sua  maioria,  os  lipomas

intraósseos  são  achados  incidentais  em  radiografias  solicitadas  para  outros  fins

(TABAKOVIC et al., 2017, p. 3; BASHEER at al., 2013).

Neste  estudo,  há  o  relato  de  um  caso  raro  de  lipoma  intraósseo  na  região

posterior  direita  de  maxila  encontrado  incidentalmente  em  exame  radiográfico  –

indicados para exodontia – durante a avaliação dos terceiros molares em um paciente de

24 anos de idade, sexo masculino.

Em caso dos lipomas intraósseos apresentarem sintomas,  o mais  comum é o

aparecimento de dor no local do osso afetado, inchaço e, raramente, a fratura do osso.
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Entretanto, geralmente, tal condição é assintomática no seu desenvolvimento. A falta de

sinais e sintomas é o que difere o lipoma intraósseo de outros tumores ósseos. Por outro

lado, tal circunstância se mostra um desafio para o diagnóstico desse tipo de tumor. Há

relatos na literatura que a dificuldade de diagnóstico se deve em razão das imagens

radiológicas serem confundidas com infartos ósseos, osteoblastomas e, mais raramente,

encondromas (TABAKOVIC at al., 2017, p.3)

Histopatologicamente,  os  lipomas  orais  de  tecido  mole  e  intraósseo  são

compostos  por  adipócitos  maduros  divididos  em  lóbulos  pelos  septos  do  tecido

conjuntivo  que  microscopicamente  pouco se  diferenciam do tecido  adiposo  normal.

Normalmente mostra-se de forma bem circunscrita e apresenta uma fina cápsula fibrosa.

Vários  tipos  de  lipomas  são  descritos  na  literatura.  De  acordo  as  variantes

miscroscópicas,  a  mais  recorrente  é  o  fibrolipoma,  seguidos  pelo  lipoma de células

fusiformes,  o  lipoma  pleomórfico,  o  angiolipoma,  sendo  variantes  mais  raras

(NEVILLE, 2016, p. 928).

De acordo com seu grau de involução, Tabakovic  et al.  (2017, p. 3) reporta a

classificação de  Milgram  quanto ao lipoma intraósseo, subdividido em três estágios: o

estágio 1 corresponde aos tumores sólidos de células adiposas viáveis; o  estágio 2 se

trata de casos de transitórios compostos, onde há regiões de células adiposas viáveis, e

visualiza-se também necrose gordurosa e calcificação; por fim, o  estágio 3 relata os

casos  tardios,  onde  se  encontram  necrose  gordurosa,  a  calcificação  dessa  gordura

necrótica, a formação de cistos de variáveis graus e a formação reativa de novo tecido

ósseo.

As  mudanças  de  estágios  resultam  do  processo  de  involução  e  de  infartos

sofridos por tais lesões no decorrer do tempo. Em estágios iniciais, causam reabsorção

das trabéculas ósseas pré-existentes. No caso a ser relatado, não foi encontrado áreas de

gordura necrótica ou calcificação, estando no Estágio 1 do estadiamento de Milgram

(TABAKOVIC at al., 2017, p.3).

2. RELATO DE CASO

Um paciente do sexo masculino, 24 anos, foi encaminhado para extração dos

terceiros  molares  inclusos.  Realizou-se  o  exame  clínico  e  a  solicitação  de  uma

radiografia  panorâmica para avaliação dos elementos  inclusos.  Radiograficamente os
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dentes 18, 28, 38 e 48 se encontravam inclusos, apresentando uma lesão radiolúcida

com halo radiopaco bem delimitado, localizado na distal do elemento 18 incluso e sem

envolvimento com o dente. Media 8,8mm x 0,5mm (Figura 1). Realizou-se a cirurgia

para remoção do dente  e,  no mesmo procedimento,  acessou-se a  lesão  realizando a

curetagem.

Figura 1 – Radiografia panorâmica

Fonte: fotos do autor.

O  material  foi  encaminhado  para  um  exame  histopatológico.  Os  cortes

apresentavam cavidade revestida por epitélio cístico delgado e fragmentado. No interior

da cavidade,  foi  possível observar a presença de tecido adiposo e vasos sanguíneos,

circunscrita por tecido conjuntivo fibroso e tecido ósseo maduro. Tratando-se de uma

lesão  incomum,  realizou-se  a  imuno-histoquímica,  positivo  para  o  marcador  S-100,

confirmando o diagnóstico de Lipoma intra-ósseo.

A  Figura  2  apresenta  as  imagens  histopatológicas  de  HE  (Hematoxilina  e

Eosina) nas partes A, B e C, nos aumentos 4X, 10X e 40X, respectivamente; da mesma

forma, ilustra as imagens de imuno-histoquímica (Marcador Proteína S-100) nas partes

D, E e F, também nos aumentos 4X, 10X e 40X, respectivamente. 

Figura 2 - A, B e C: imagens histopatológicas de HE (Hematoxilina e Eosina)
respectivamente nos aumentos 4X, 10X e 40X; D, E e F: imagens de imuno-

histoquímica (Marcador Proteína S-100) respectivamente nos aumentos 4X, 10X e 40X
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Fonte: fotos de autor.

3. DISCUSSÃO

No presente  caso  relatado,  a  lesão  se  tratou  de  uma descoberta  radiográfica

durante uma avaliação dos terceiros molares em radiografia panorâmica, indicada para

exodontia, aplicada a um paciente do sexo masculino de 24 anos de idade. Um caso raro

de lipoma intraósseo, localizado em região posterior direita da maxila. De acordo com a

literatura,  a  prevalência  é  menor  em  maxila.  Desde  1948,  16  casos  de  lipomas

intraósseos foram relatados entre homens e mulheres envolvendo a mandíbula, sendo a

maioria  diagnosticado  como  cistos  odontogênicos  diante  de  imagens  radiográficas

(GONZÁLEZ-PÉREZ; PEREZ-CEBALLOS; CARRANZA-CARRANZA, 2010, p. 617-20).

Geralmente,  as  imagens  radiográficas  mostram  uma  imagem  radiolúcida

unilocular ou multilocular com uma aparência similar a um favo de mel ou bolhas de

sabão dependendo dos espaços formados e variando essas lesões em tamanho. Desta

forma, há possibilidades de um diagnóstico errôneo. Portanto, para a prescrição de um

tratamento correto, é fundamental distinguir, diante dos aspectos radiográficos, cistos e

tumores  lipomatosos  (GONZÁLEZ-PÉREZ;  PEREZ-CEBALLOS;  CARRANZA-

CARRANZA, 2010).

Clinicamente,  o desenvolvimento do tumor é assintomático,  como ocorreu no

presente paciente. Entretanto, quando se apresenta sintomas, a dor no osso afetado e o

inchaço  são  os  sintomas  mais  comuns.  Essa  ausência  de  sintomas  e  sinais  clínicos

somados aos aspectos radiográficos  e variações  de tamanho representam um desafio
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para  um  correto  diagnóstico  desse  tipo  de  tumor.  Geralmente,  os  lipomas  podem

também serem confundidos  com infartos  ósseos,  osteoblastomas  e,  mais  raramente,

encondromas.  (TABAKOVIC  et  al.,  2017;  GONZÁLEZ-PÉREZ;  PEREZ-CEBALLOS;

CARRANZA-CARRANZA, 2010.)

Quanto  ao  tratamento,  suas  modalidades  incluem  métodos  conservadores  e

cirúrgicos. Para essas lesões, recomenda-se a curetagem como tratamento em caso de

sintomáticos ou propensos à fratura patológica ou, ainda, a ressecção local. No presente

paciente, o tratamento de escolha foi a curetagem da lesão durante o procedimento de

cirurgia para a remoção do dente 18. De acordo a literatura,  reitera-se a raridade da

recorrência de lipoma intraósseo (TABAKOVIC et al, 2017).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relato  de caso colabora  com a literatura  para a  possibilidade  de lipoma

intraósseo em cavidade bucal, apesar da raridade de sua ocorrência. Orientar o cirurgião

dentista e radiologistas para achados radiográficos em exames de rotina. O caso clínico

mostra  também  a  relevância  do  uso  de  imuno-histoquímica  para  confirmação  de

diagnósticos de lesões pouco comuns em cavidade bucal.
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