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28-SPG - Pólipo fibroepitelial – diagnóstico e tratamento

Marcia Christina de Moura COSTA, Luciana Estevam SIMONATO, Nagib Pezati BÔER

O pólipo fibroepitelial ocorre, exclusivamente, em palato duro sob próteses totais. Clinicamente, 
caracteriza-se por uma massa achatada de coloração rósea, inserida no palato por um estreito 
pedículo. O propósito deste trabalho é através de um caso clínico de pólipo fibroepitelial com 
muitos anos de evolução enfatizar a importância do reconhecimento desta entidade pelo cirurgião 
dentista, possibilitando assim diagnóstico e tratamento adequados. Paciente leucoderma, sexo 
feminino, 74 anos de idade procurou a Associação de Voluntários no Combate ao Câncer – AVCC de 
Fernandópolis - SP, queixando-se de uma “bola na boca”. Durante a anamnese a paciente relatou ter 
observado a lesão desde a infância e que houve um aumento de tamanho gradual nos últimos anos 
com sintomatologia dolorosa, principalmente, durante a alimentação devido à falta de adaptação da 
prótese total superior. Ao exame físico intrabucal observou-se um nódulo normocrômico envolvendo 
todo palato duro, com aproximadamente 4 cm de diâmetro e limites nítidos. O diagnóstico clínico 
foi de pólipo fibroepitelial. A conduta adotada foi a remoção cirúrgica da lesão e encaminhamento 
do material coletado para análise histopatológica que confirmou o diagnóstico. A paciente foi 
encaminhada para realizar a confecção de uma nova prótese e encontra-se em acompanhamento 
clínico há 6 meses sem recidivas da lesão. A apresentação deste caso enfatiza a importância da 
realização de um diagnóstico correto pelo cirurgião dentista, proporcionando uma melhoria na 
função mastigatória e, conseqüentemente, na qualidade de vida do paciente.


