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INTRODUÇÃO

Lipoma é um tumor intra-oral be-
nigno relativamente raro, embora ocorra 
com freqüência considerável em outras 
áreas particularmente nas costas, abdômen 
e ombros de adultos1-3. Este artigo descreve 
três casos de lipoma e seus sintomas, carac-
terísticas histológicas e achados anatômicos 
são discutidos.

RELATO DE CASOS

Caso 1
Paciente, sexo feminino, 60 anos de 

idade, com 3 anos de evolução e cujo ace-
lerado desenvolvimento levou a um tama-
nho raro deste tipo de lesão. O tratamento 
de escolha foi a exérese cirúrgica, após 
realização de biópsia incisional do tumor 
e confirmação da hipótese diagnóstica de 
lipoma. Atualmente a paciente encontra-se 
em proservação com seis meses de evolu-
ção sem intercorrências (Figura 1).

Casos 2 e 3
Os casos 2 e 3 se referem a lipomas 

de menores tamanhos e mais comumente 
encontrados na cavidade bucal. Nos dois 
casos os pacientes eram do sexo feminino 
e com idades de 30 e 45 anos respectiva-
mente. No caso 2, a lesão se encontrava na 
região lingual inferior e no 3, na mucosa 

jugal (Figura 1). Ambos foram tratados pela 
excisão cirúrgica total da lesão e o material 
encaminhado para análise histopatológica, 
com a confirmação posterior de lipoma.

DISCUSSÃO

Histologicamente é indistinguível 
com tecido adiposo normal1. No entanto, 
seu metabolismo é diferente do tecido 
normal, pois seus lipídios não estão dispo-
níveis para o metabolismo1. A apresentação 
clínica é tipicamente assintomática, sendo 
uma massa amarelada submucosa, presa 
por uma base séssil ou pedunculada5.

Tem dimensões variáveis, variando 
em tamanhos de 10 milímetros de diâmetro 
a massas gordurosas de grandes volumes 
e ocorre principalmente na mucosa jugal. 

Língua, assoalho bucal, mucosa jugal, 
vestíbulo, palato, lábios e gengiva são 
as localizações mais comuns em ordem 
decrescente5. Atinge mais freqüentemente 
pessoas com mais de 40 anos de idade e 
tem igual distribuição por sexo quando 
intra-oral4.

Embora trauma, infecção e outros 
fatores tenham sido propostos como agen-
tes etiológicos dos lipomas, a sua etiologia 
permanece desconhecida. O tratamento de 
escolha é a excisão cirúrgica conservadora 
e a recidiva é rara, assim como sua trans-
formação maligna4,5.
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Figura 1. Lipomas da cavidade oral: (da esquerda para 
direita) Caso 1: Pré-operatório, aspecto trans-operatório, 
aspecto macroscópico e aspecto histológico. Caso 2: 
Pré-operatório, aspecto macroscópico da lesão, aspecto 
trans-operatório e pós-operatório imediato. Caso 3: Pré-
operatório, aspecto trans-operatório, aspecto macroscópico 
e pós-operatório imediato.


