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30-SPG - Lipoma em mucosa labial – características clínicas, 

histopatológicas e tratamento
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O lipoma é um tumor benigno de origem mesenquimal composto por tecido adiposo. 
Corresponde a aproximadamente 5% dos tumores bucais, sendo mais comum em mucosa jugal. 
Comumente se apresenta como um nódulo, de superfície plana, coloração amarelada, base séssil, 
evolução lenta, indolor e mole à palpação. O tratamento do lipoma é a excisão local conservadora 
e a ocorrência de recidiva é rara. Este trabalho objetiva, através de um caso clínico, dar condições 
ao cirurgião dentista de diagnosticar e tratar de forma correta essa patologia. Paciente leucoderma, 
sexo feminino, 62 anos de idade procurou a Clínica de Estomatologia da Faculdade de Odontologia 
de Araçatuba - UNESP queixando-se de uma “bola na boca”. Durante a anamnese a paciente relatou 
não ter conhecimento do tempo de evolução da lesão. Ao exame físico extrabucal nenhuma alteração 
digna de nota foi observada. Ao exame físico intrabucal observou-se um nódulo arredondado 
localizado na mucosa labial inferior, com aproximadamente 8 mm de diâmetro, coloração rósea, 
limites nítidos, superfície lisa, base séssil, flácido e indolor à palpação. O diagnóstico diferencial 
foi de fibroma e hiperplasia fibrosa inflamatória. A conduta inicial foi a remoção cirúrgica da 
lesão e de imediato pôde-se observar um tecido amarelado sugerindo tecido adiposo. O resultado 
do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de lipoma. Pode-se concluir, através do caso 
relatado, que o diagnóstico correto de LCGP seguido do tratamento adequado resultou na melhora 
significativa da qualidade de vida da paciente, com a solução da sua queixa principal.


