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O IMPORTANTE PAPEL DO CIRURGIÃO-DENTISTA FRENTE AO 

DIAGNÓSTICO PRECOCE DA SÍNDROME DE GARDNER: REVISÃO DE 

LITERATURA 

 

 

Pâmela Aline Szeremeta 

 

 

RESUMO 

 

A Síndrome de Gardner (SG) é uma variação rara da Polipose Adenomatosa 
Familiar (PAF), caracterizado por apresentar pólipos intestinais, osteomas, 
odontomas, ilhas de densidade óssea, dentes supranumerários, dentes impactados, 
tumores de partes moles, cistos epidermóides, carcinoma de tireóide, adenoma das 
glândulas adrenais e anormalidades oculares. A síndrome possui uma alta 
prevalência para o desenvolvimento de neoplasia maligna por volta dos 40 e 50 
anos, sendo assim, com o diagnóstico precoce da Síndrome de Gardner, pode ser 
prevenido o desenvolvimento da malignidade. O estudo vem apresentar através de 
uma revisão de literatura como a doença se manifesta, a importância do diagnóstico 
precoce e seu tratamento. 
 

Palavras-chave: Síndrome de Gardner; diagnóstico; manifestações bucais; 
tratamento. 
 

THE IMPORTANT ROLE OF THE DENTIST SURGEON FACING THE EARLY 

DIAGNOSIS OF GARDNER SYNDROME: LITERATURE REVIEW 
 

ABSTRACT 

 

Gardner Syndrome (SG) is a rare variation of familial adenomatous polyposis (FAP) 
characterized for presenting intestinal polyps, osteoma, odontomas, islands of bone 
density, supernumerary teeth, impacted teeth, soft tissue tumors, epidermoid cysts, 
thyroid carcinoma, adrenal gland adenoma and eye abnormality. The syndrome has 
a high prevalence for the development of malignancy around 40 and 50 years of age, 
so with the early diagnosis of Gardner Syndrome, the development of malignancy 
can be prevented.  The study comes to present through a literature review how the 
disease manifests itself, the importance of early diagnosis and treatment. 

 
Keywords: Gardner Syndrome; diagnosis; oral manifestations; treatment. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

A Síndrome de Gardner (SG) é uma variante fenotípica da Polipose 

Adenomatosa Familiar (FAP). A FAP é um distúrbio autossômico dominante 

caracterizado por múltiplos pólipos adenomatosos no cólon e no reto, que aumentam 

em número e tamanho. Com o aumento da idade, podem sofrer transformações 

malignas (GARDNER; BURT; FRESTON. 1980).  

Essa síndrome afeta tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino, sem 

prevalência para o gênero. De acordo com Gardner e Richards (1953), a Síndrome 

de Gardner (SG) incide variando entre 1 em 8.000 e 1 em 14.000 nascidos vivos, e 

sem predileção étnica específica. Após ampla busca na literatura, não foram 

encontrados dados que avaliem a prevalência no Brasil. 

A maior parte dos pacientes desenvolvem adenocarcinoma colorretal entre 40 

e 50 anos, a menos que a intervenção cirúrgica seja realizada após a detecção 

precoce do problema (CRUZ-CORREA e GIARDIELL, 2003; VASEN et al., 2008).   

Algumas manifestações orais são oriundas da Síndrome de Gardner, dentre 

elas destacam-se: osteomas, odontoma, dentes supranumerários, dentes 

impactados, tumores de partes moles, cistos epidermóides e anormalidades 

oculares. Outras neoplasias também podem ser encontradas, como: carcinoma de 

tireoide, adenoma das glândulas adrenais, hepatoblastoma, adenocarcinoma 

pancreático, angiofibroma nasofaríngeo e neoplasias cerebrais. (NEVILLE, 2016; 

CHARIFA; JAMIL; ZHANG, 2020). 

Os osteomas são as primeiras manifestações notadas, radiograficamente 

apresentam áreas com radiopacidade, podendo variar em um leve espessamento a 

um grande aumento de volume, podendo ser encontrados, geralmente, no crânio, 

seios paranasais e na região do ângulo da mandíbula. A maior parte dos casos 

apresenta a manifestação oral antecedendo a malignização dos pólipos colorretais, 

sendo assim, a identificação das características orofaciais da SG pode, portanto, 

servir como um marcador sensível dessa condição, facilitando o encaminhamento 

precoce, o diagnóstico e o tratamento para salvar vidas (WIJN et al., 2007; KATOU 

et al., 1989; WESLEY et al., 1987).  

O cirurgião-dentista, por ter uma função importante na identificação das 

manifestações orais, faz-se necessário e pertinente o aprofundamento e o 



6 

 

conhecimento por parte deste profissional, visto que terá a oportunidade de 

descobrir achados logo na infância e na adolescência, para, em seguida, 

encaminhar o paciente para acompanhamento com profissionais especializados no 

tratamento. Dessa forma, com essa atitude, o paciente poderá ter uma vida mais 

saudável e, logo, mais chances de longevidade.  

 

2 OBJETIVO 

 

Por meio de uma ampla revisão de literatura, esse trabalho apresenta as 

manifestações, o diagnóstico e o tratamento da Síndrome de Gardner. O objetivo 

principal é capacitar e conscientizar o cirurgião-dentista da importância do 

diagnóstico precoce, destacando a relevância do reconhecimento de anomalias nos 

achados relacionados a essa síndrome através do entendimento das manifestações 

orais ocorridas nos paciente com esse diagnóstico.  

 

4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Relatada pela primeira vez em 1950, a Síndrome de Gardner (SG) é uma 

variação da Polipose Adenomatosa Familiar (PAF), uma condição autossômica 

dominante rara resultante de uma variação da linha germinativa no gene APC 

(Adenomatous Polyposis Coli) no braço longo do cromossomo 5q21 (GALIATSATOS 

E FOULKES, 2006). Esse gene apresenta a função de produzir uma proteína que 

desempenha um papel na divisão celular, regulação e crescimento. A mutação do 

gene APC está diretamente relacionada aos cânceres colorretais, pois, na região em 

que ocorre a diferenciação do gene, há a ligação e a regularização negativa da 

proteína β-catenina (SEEHRA; PATEL E BRYANT, 2016). Assim, O termo Síndrome 

de Gardner se refere a casos em que as manifestações extra intestinais são, 

especialmente, proeminentes (NEVILLE, 2016). 

Essa síndrome apresenta um predomínio de 1 em 1.400 e 1 em 12.000 

nascidos, afetando homens e mulheres, igualmente (VERMA et al, 2016), sendo 
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que, em 75% dos casos, o gene é herdado dos pais e, em 25% dos casos, são 

relatadas novas mutações. Após a identificação desses paciente que possuem a 

SG, a realização de teste genético facilita a identificação de possíveis familiares 

acometidos, permitindo focar no rastreamento e acompanhamento evolutivo dos 

casos de risco (YU et al, 2018).  

Na figura 1, pode ser observado a árvore genealógica de uma família afetada 

por essa síndrome. Dessa forma, para parentes de primeiro grau de pacientes com a 

síndrome, são oferecidos testes preventivos. A identificação pode ser realizada 

através do histórico de familiares que apresentam a síndrome, assim como, a 

apresentação de características clínicas, o exame intestinal e o teste genético 

(SEEHRA; PATEL; BRYANT, 2015). 

 

 

 

Figura 1: A árvore genealógica mostrando os membros afetados. 
Fonte: YU; BENJAMIN; ZHU; LIU; LIN, 2018. 
 

A maior parte dos pacientes começa a desenvolver os pólipos colorretais 

durante a infância e adolescência. É sabido que a chance de progressão para 

câncer por volta dos 40 anos é de 100%, dessa forma, a identificação prévia é de 

extrema importância para que possa ser realizado o tratamento e, assim, a 

expectativa de vida do paciente pode ser elevada (CHARIFA; JAMIL; ZHANG, 2020).  

Faz-se necessário lembrar que as anomalias orais e osteomas craniofaciais 

precedem os sintomas gastrointestinais, portanto, os cirurgiões-dentistas 

apresentam um papel importante na identificação das manifestações e 

encaminhamento para tratamento dessa síndrome (YU et al, 2018). 
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       A identificação pelo cirurgião-dentista pode ser feita por meio de radiografias 

panorâmicas e tomografias. Se o paciente apresentar mais de 3 osteomas ou junto 

ao osteoma a presença de anomalias dentárias, já é sugestivo a Síndrome de 

Gardner (ADISEN; OKKESIM; MISIRLIOGLU, 2017). Radiograficamente podem ser 

subclassificados como osteomas centrais, quando se apresentam radiopacos, 

grandes, difusos, do tipo algodão-doce na mandíbula. Além disso, podem, também 

podem ser classificados como osteomas periféricos, como massas radiopacas, 

redondas ou ovais, ligadas a uma base ampla. Na figura 2A, por meio de uma 

radiografia panorâmica, podem ser observados dentes impactados e osteomas na 

região da face (SEEHRA; PATEL; BRYANT, 2015 e YU; BENJAMIN; ZHU; LIU; LIN, 

2018). 

 

 

Figura 2- (A) Radiografia panorâmica mostrando lesão radiopaca disseminada e múltiplos dentes 
permanentes impactados. 
Fonte: YU; BENJAMIN; ZHU; LIU; LIN, 2018. 

 

Os primeiros surgimentos das alterações podem ser relatados próximo à 

puberdade (JUHN AND KHACHEMOUNE, 2010), com o início das seguintes 

manifestações orais: osteomas, odontomas, ilhas de densidade óssea, dentes 

supranumerários, dentes impactados, ectópicos e hipercementose. 

Presente em 68-82% dos casos, os osteomas estão localizados, 

frequentemente, no córtex externo do crânio, seios paranasais, mandíbula e maxila, 

tendendo a aumentar em tamanho e quantidade com o passar dos anos. Mesmo 

sendo, assintomáticos, podem causar assimetria facial e restrições ao movimentar a 

mandíbula.  
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As ilhas de densidade óssea têm, aproximadamente, 2-3 mm, comumente 

localizadas na região da mandíbula próximo aos pré-molares e molares. São lesões 

localizadas, distintas, intra ósseas, radiopacas, assintomáticas e não requerem 

tratamento (SINNOTT; HODGES, 2020). 

          As manifestações extra-colônicas são fibromas, cistos epidérmicos, cistos 

sebáceos e tumores desmoides. Os cistos epidérmicos são encontrados em 50-65% 

dos casos, geralmente na face, couro cabeludo e extremidades. Na figura 3, a 

seguir, pode ser observada a apresentação dos cistos epidermóides (BASARAN; 

ERKAN, 2008). 

Segundo diversos estudos, os tumores desmoides estão em 7,5-16% dos 

pacientes, com uma proliferação nos tecidos moles profundos, com crescimento 

infiltrativo e uma tendência a recorrência local. São assintomáticos mas podem 

apresentar ameaça dependendo do tamanho e sua localização, como mostra um 

relato de caso descrito por Yang et al (2020), o qual, a partir de uma tomografia, 

indicou uma grande massa na cavidade torácica que acabou causando compressão 

do tecido pulmonar e o paciente foi submetido à ressecção cirúrgica (YANG et al, 

2020). 

Além disso, pode ser observada, também, a hipertrofia do epitélio pigmentar 

da retina, assim como outras neoplasias que foram relatadas, como: carcinoma de 

tireoide, adenoma das glândulas adrenais, hepatoblastoma, adenocarcinoma 

pancreático, angiofibroma nasofaríngeo e neoplasia cerebrais (CHARIFA; JAMIL; 

ZHANG, 2020). 
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Figura 3- Síndrome de Gardner. Esta paciente tem múltiplos e grandes cistos epidermóides. 
(Cortesia do Dr. Willliam Welton.)  

Fonte: Neville, 2016 
 

Além do diagnóstico precoce, a identificação por parte do dentista irá auxiliar 

na escolha do tratamento adequado para o paciente, uma vez que, em alguns casos 

da SG, o surgimento de densidade óssea pode ocorrer, dificultando o tratamento 

odontológico. 

As densidades ósseas se apresentam localizadas, radiopacas, em forma 

circular, elíptica ou irregular e de tamanho variável, geralmente encontradas na 

mandíbula, principalmente na região de pré-molares e molares. Algumas implicações 

no tratamento odontológico que podem ocorrer é a obliteração dos espaços do 

ligamento periodontal e também o impedimento na movimentação dentária. 

O movimento ortodôntico requer uma remodelação óssea, de forma que as 

forças aplicadas reorganizem os dentes. Em alguns casos, se forças biomecânicas 

forem aplicadas para a movimentação, essa ação pode resultar em uma reabsorção 

radicular. Devido a isso, a movimentação dentária em áreas afetadas é, 

praticamente, inviável (SINNOTT; HODGES, 2020). 

Por conta da densidade óssea e osteomas encontrados em pacientes com a 

síndrome, ao planejar tratamentos como ortodontia, exodontia e implante, é de 
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extrema importância o reconhecimento por parte do cirurgião-dentista das 

heterogeneidades ósseas apresentadas por esses pacientes. Embora apresentem 

dificuldades na reabilitação com implantes, é possível o tratamento em pacientes 

com SG, mas é necessário um acompanhamento a longo prazo (WEXELL et al, 

2019). 

Infelizmente, a síndrome não tem cura, portanto sempre deve haver o 

acompanhamento, buscando oferecer uma boa qualidade de vida aos pacientes. Em 

casos de osteomas que causam disfunção como limitação de abertura de boca, 

problemas estéticos, entre outros, a ressecção é indicada, apresentando uma baixa 

taxa de recorrência. 

Na figura 4A, 4B e 4C, pode ser observada a remoção cirúrgica de osteomas 

no ramo e ângulo da mandíbula que causavam comprometimento estético. Após 

esse procedimento, uma análise histopatológica foi realizada e os resultados 

mostraram que os osteomas continham nódulos ósseos com canais de Havers 

irregulares, sem a presença de osteoclastos e osteoblastos (YU et al, 2018). 

Porém, nem todos os casos apresentam a possibilidade da ressecção, pois a 

face apresenta estruturas anatômicas importantes como os nervos ópticos, o 

hipotálamo, a hipófise e os vasos sanguíneos, ocasionando risco ao paciente. Desse 

modo, a preservação, em alguns casos, é o mais indicado (GABEL et al, 2016).  

 

 

Figura 4- (A) Uma visão de TC pré-operatória de vários nódulos em toda a mandíbula e superfície do 
crânio. (B) Uma TC pós-operatória mostrando uma linha contrária lisa da mandíbula. (C) Os 
resultados histopatológicos revelaram que os osteomas são constituídos por nódulos ósseos 
(coloração hematoxilina-eosina, 20x). 
Fonte: YU; BENJAMIN; ZHU; LIU; LIN, 2018. 
 

O tratamento das demais manifestações orais, como dentes impactados e 

supranumerários, a exodontia está indicada. Em locais edêntulos, pode se optar por 

uma reabilitação com implantes dentários, lembrando sempre que, na hora do 
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planejamento, os pacientes com a SG apresentam ossos mais densos e necessitam 

de acompanhamento durante um período de tempo maior (WEXELL et al, 2019).  

 

 

Figura 5- A colonoscopia revelou múltiplos pólipos intestinais (A e B). 
Fonte- BALDINO; KOTH; SILVA; FIGUEIREDO; SALUM; CHERUBINI, 2018. 
 

  Nos casos de tumores desmoides, a cirurgia de remoção continua sendo o 

tratamento de escolha. Quando a cirurgia não está indicada, outros tratamentos 

como a crioablação, radioterapia e terapia medicamentosa, com o uso de tamoxifeno 

e celecoxibe, podem ser utilizados. A terapia medicamentosa vem sendo a mais 

aceitável para os pacientes, por apresentar efeitos adversos raros e por ser de baixo 

custo (YANG et al, 2020). 

Os pólipos intestinais se desenvolvem na segunda década de vida, 

apresentam-se assintomáticos, mas podem causar diarréia, constipação, 

sangramento retal, anemia e dor abdominal (figura 5) (NEVILLE, 2016). Para 

pacientes que já têm conhecimento da herança familiar, o tratamento preventivo é 

indicado, sendo realizado com o uso de AINEs, ou um inibidor da COX2, tratamento 

esse que pode prevenir o crescimento de pólipos no cólon. 

O monitoramento com endoscopia digestiva é indicado para monitorar o 

desenvolvimento e o crescimento de pólipos, além de verificar se há a ocorrencia 

transformação em tumores malignos. Caso o paciente apresente mais de 20 pólipos, 

é recomendado que seja feita a colectomia, que seria a remoção parcial ou total do 

cólon, com o intuito de prevenir o desenvolvimento do câncer de cólon (CHARIFA; 

JAMIL; ZHANG, 2020).  
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5 CONCLUSÃO 

 

         Ainda que, relativamente, rara, o conhecimento acerca das manifestações 

orais da Síndrome de Gardner pode ser determinante em evitar uma possível 

progressão para câncer colorretal, o que elevaria a taxa de mortalidade do paciente. 

Sabendo que as manifestações extraintestinais precedem os pólipos intestinais, a 

participação do cirurgião-dentista no diagnóstico e encaminhamento precoce é de 

suma importância, podendo proporcionar qualidade e longevidade de vida ao 

paciente. 
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