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Resumo
Os neurofibromas solitários são neoplasias benignas, originadas do tecido nervoso, cuja ocorrência na cavidade
oral é rara. Podem apresentar-se como lesões sésseis ou pedunculadas, de consistência fibrosa, podendo ser
facilmente confundidos com outras lesões de tecido mole, como os fibromas. No presente artigo os autores
relatam um caso clínico de um neurofibroma intraoral solitário na região anterior de mandíbula edêntula. O
tratamento realizado foi a biópsia excisional.
Descritores: Cirurgia Bucal. Neurofibroma/cirurgia. Biópsia.
Abstract
Solitary neurofibromas are benign neoplasms originating in nervous tissue and rarely occurring in the oral
cavity. They may present as sessile or pedunculated lesions of fibrous consistency, and can be easily confused
with other soft tissue lesions such as fibromas. In this article the authors report a case of an intra-oral solitary
neurofibroma in the anterior region of an edentulous jaw. The treatment performed was excisional biopsy.
Keywords: Surgery. Oral. Neurofibroma/Surgery. Biopsy.
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trama delicada de tecido conjuntivo, o endoneuro. Essa
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sintomático, mesmo à palpação (Figura 1). Solicitaram-
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A malignização dos neurofibromas isolados é
extremamente rara

O descolamento muco-periostal foi obtido mediante a

e a recorrência após longos
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O tratamento para o neurofibroma isolado ou

realizar-se a exérese total da lesão. O remanescente

solitário é a excisão cirúrgica local, com baixo índice

tecidual em excesso foi recortado, e a sutura, realizada

de recidiva14.

por pontos isolados de seda 3-0 (Figura 5). O aspecto
macroscópico da peça operatória pode ser visualizado
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Figura 1 - Aspecto inicial da lesão

Figura 5 – Sutura realizada

Figura 6 – Peça operatória

O material coletado foi fixado em solução de
formalina em volume 20 vezes maior que o da peça
operatória, que foi encaminhada para exame histopatológico, cujo resultado foi compatível com neurofibroma
(Figura 7).
Diante do resultado, pesquisaram-se, na paciente,
outras lesões semelhantes em outros sítios para descarte de neurofibromatose ou doença de von Reckinghausen cuja negativa evidenciou o caráter isolado
ou solitário da lesão.
Figuras 2 E 3 – Aspecto radiográfico

O aspecto do pós-operatório da região onde havia
a lesão, com 30 dias de pós-operatório, pode ser visto
na Figura 8.
A paciente encontra-se no segundo ano de pósoperatório, totalmente assintomática. O acompanhamento pós-operatório dar-se-á por um período de 05
anos, findo os quais terá alta ambulatorial.

Figura 4 – Exérese da lesão
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