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Resumo: 

O Fibroma cemento-ossificante é uma lesão neoplásica benigna, apresenta geralmente crescimento lento, normalmente 

assintomático e bem circunscrito, entretanto, pode atingir proporções maiores. O exame histopatológico é de suma 

importância para diferenciar de outras lesões parecidas como displasia fibro-óssea e não ocorrer recidiva. Objetivo do 
trabalho é descrever um caso clínico de um fibroma cemento-ossificante central na mandíbula, enfatizando suas 

características clínicas, radiográficas e histológicas, bem como na forma de tratamento, além de revisar a literatura atual 

sobre o tema. Paciente não apresentava nenhuma anormalidade ao exame clínico, ausência de sintomatologia, 

radiograficamente apresentava uma imagem radiolúcida com um foco radiopaco no seu interior. Sendo realizada a 
curetagem cirúrgica da lesão e encaminhado para exame histológico, confirmando o diagnóstico de fibroma cemento-

ossificante. 

 

Palavras Chave: Fibroma Ossificante; Neoplasias de cabeça e pescoço; Neoplasias de tecido ósseo; 

Cirurgia buco-maxilo-facial. 

_____________________________________________________________________________________ 

Abstract: 

The ossifying-cement fibroma is a benign neoplastic lesion, it usually presents with slow growth, usually asymptomatic 

and well circumscribed, however, it can reach greater proportions. Histopathological examination is extremely 

important to differentiate from other similar lesions such as fibrous dysplasia and no recurrence. The objective of this 

work is to describe a clinical case of a cement-ossifying fibroma in the mandible, emphasizing its clinical, radiographic 

and histological characteristics, as well as the treatment form, besides reviewing the current literature on the subject. 

Patient had no abnormality at clinical examination, absence of symptoms, radiographically presented a radiolucent 

image with a radiopaque focus in its interior. The surgical curettage of the lesion was performed and the patient was 

referred for histological examination, confirming the diagnosis of ossifying-cement fibroma. 

Keywords: Fibroma, Ossifying; Head and neck Neoplasms; Neoplasms, Bone Tissue; maxillofacial 

surgery 

_____________________________________________________________________________________ 
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1. Introdução 
 
O fibroma cemento-ossificante é 

uma lesão neoplásica benigna, de origem 
osteogênica (LOPES, et al., 2013) 
formada por tecido fibroso. Acometendo 
mais frequentemente a mandíbula na 
região de pré-molar e molar, em torno de 
75% dos casos, porém pode ocorrer em 
maxila. São raros os casos que o tumor 
pode envolver cavidade nasal e ossos 
longos (AGARWAL, et al., 2012). 
Geralmente tem uma predileção por 
paciente da segunda para quarta década 
de vida, acometendo mais sexo feminino 
(LOREDO, et al., 2011). 

Na maior parte dos casos 
apresenta crescimento lento, 
assintomático, mas em alguns casos pode 
ocorrer um crescimento maior da lesão, 
com um aumento de volume bem visível, 
causando assimetria facial e expansão na 
cortical óssea. Dor e parestesia são 
raramente associadas a esta lesão 
(LOREDO, et al., 2011; CHANG, et 
al.,2008). 

De acordo com a classificação de 
tumores na Organização Mundial de 
Saúde (OMS) essa lesão é classificada 
como fibroma cemento-ossificante, 
(LOPES, et al., 2013; KRAMER, et 
al.,1992). não mais existindo a 
classificação como duas lesões distintas, 
fibroma ossificante e fibroma 
cementificante   (PINDBORG, et., 
1971), essa consideração se deu pelo fato 
de que células responsáveis pela 
formação do tecido mineralizado pode 
ser tanto o cementoblasto como o 
osteoblasto, células essas que podem ser 
provenientes da diferenciação de uma 
mesma célula precursora (LOPES, et al., 
2013; KRAMER, et al., 1992). 

Em análise radiográfica 
apresenta-se como uma imagem mista, 
com uma grande variação de 
radiopacidade, sendo um padrão que 
varia de acordo com a quantidade e a 
forma do material calcificado no seu 
interior, podendo ser unilocular, bem 
definida com uma linha radiopaca 
delgada que caracteriza uma cápsula 
fibrosa (SILVEIRA, et al., 2016; 
CHANG, et al., 2008). 

Caracterizada histologicamente, 
por ser composta de tecido conjuntivo 
rico em fibroblastos e altamente 
vascularizado que produz uma 
substância calcificada, que, muitas 
vezes, não pode ser claramente atribuída 
a cemento ou osso. Osteoblastos e 
cementoblastos também estão presentes 
(LOPES, et al., 2013). 

Para seu tratamento é indicado a 
enucleação cirúrgica da lesão. Apresenta 
prognóstico bom, e raramente ocorre 
recidiva (SILVEIRA, et al., 2016; 
LOPES, et al., 2013; CHANG, et al., 
2008). 

O presente trabalho tem como 
objetivo descrever um caso clínico de um 
fibroma cemento-ossificante na 
mandíbula, enfatizando suas 
características clínicas, radiográficas e 
histológicas, bem como na forma de 
tratamento, além de revisar a literatura 
atual sobre o tema. 

 

2. Relato de caso 
 

Paciente do sexo feminino, 26 anos, 
foi encaminhada para avaliação do 
Cirurgião Buco-Maxilo-Facial no centro 
de especialidades odontológicas da 
cidade de São Cristóvão, para verificar 
alterações da normalidade encontradas 
na documentação ortodôntica. Na região 
da unidade 46 apresentava, segundo 
radiografia panorâmica, uma imagem 
radiolúcida bem circunscrita com 
conteúdo radiopaco em seu interior. 

Ao exame físico não foi observado 
expansão das corticais ósseas vestibular 
ou lingual e a mucosa se apresentava 
com coloração normal, uso de aparelho 
ortodôntico no arco superior (Figura 1). 
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Figura 1. Exame físico intra-oral. 

 
Foi avaliada a radiografia 

panorâmica e logo em seguida realizada 
uma tomada periapical e oclusal da 
região, as quais demonstraram uma 
imagem de radiopacidade mista (Figuras 
2, 3 e 4).  

 
 
 

 
 

Figura 2. Radiografia Panorâmica mostra lesão 

na região da unidade 46, que apresenta imagem 

radiolúcida. 

 

 
 

Figura 3. Radiografia Periapical, mostra a lesão 

na região de molar, entre a unidade 47 e 45, que 

apresenta uma imagem com radiopacidade mista. 

 

 
 

Figura 4. Radiografia oclusal. Apresenta um leve 

abaulamento da cortical lingual. 

 
Diante disso foi solicitada uma 

tomografia computadorizada de feixe 
cônico cone Beam de mandíbula. Na 
qual foi possível observar uma lesão 
hipodensa com material no seu interior 
hiperdenso. Nos cortes trans-
seccionados apresentou um discreto 
abaulamento na cortical lingual e a 
proximidade com o nervo alveolar 
inferior (Figura 5). 
 

 
 

Figura 5. Lesão Hipodensa com material no seu 

interior hiperdenso. Nos cortes trans-seccionados 

apresenta um discreto abaulamento na cortical 

lingual e proximidade ao nervo alveolar inferior. 

 
Com os dados obtidos, chegou-se a 

hipótese diagnóstica de fibroma 
cemento-ossificante, sendo então 
planejado a enucleação cirúrgica, sob 
anestesia local. 
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Após antissepsia intra e extra oral 
com solução aquosa de clorexidina a 
0,12% e 2%, respectivamente, foi então 
realizado o boqueio no nervo alveolar 
inferior e bucal do lado direito utilizando 
lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000. 
Uma incisão intra sulcular do segundo 
molar até o primeiro pré-molar, onde foi 
realizado uma incisão relaxante na 
mesial deste dente. Em seguida 
procedeu-se o deslocamento muco 
periosteal e ostectomia com broca 
esférica número 6, sob irrigação 
abundante com solução fisiológica 
estéril. Identificada a lesão, a mesma foi 
curetada e posteriormente realizada a 
irrigação para limpeza da cavidade, e 
feita a sutura do retalho com fio nylon 5-
0 (Figura 6).  

 

 
Figura 6. Mostra a loja cirúrgica onde foi 

realizada a curetagem da lesão. 

 

 Foram realizadas orientações 
pós-operatórias e prescrição de 
Amoxilina, Ibuprofeno e Dipirona 
sódica. A peça cirúrgica foi fixada em 
formol 10% e encaminhada para exame 
histopatológico (Figuras 7). 

 

 
Figura 7. Mostra a lesão após Biopsia, medindo 

aproximadamente 8 mm. 

 

 O laudo histopatológico confirmou 
se tratar de uma lesão fibro-óssea 
benigna compatível com fibroma 
cemento-ossificante. Tendo como 
características proliferação fusocelular 
organizada de maneira ora fasciculada 
ora difusa, imersa em estroma de tecido 
conjuntivo fibroso moderadamente 
colagenizado e vascularizado. 
Associado, observa-se a deposição de 
tecido mineralizado ora trabécular ora 
psamomatóide. A presença de exsudato 
fibrinohemorrágico completa o quadro 
histopatológico (Figura 8). 

 

 
 

Figura 8. Fibroma Ossificante Central. 

Proliferação fusocelular organizada de maneira 

difusa, imersa em estroma de tecido conjuntivo 

fibroso moderadamente colagenizado e 

vascularizado. 

 

Paciente retornou após uma semana 
sem queixas, então a sutura foi removida 
e o controle radiográfico solicitado, 
porém a paciente não retornou para 
acompanhamento. 

Após dois anos o paciente encontra-
se sem queixas, não apresentando 
nenhuma anormalidade e sem sinais de 
recidiva (Figura 9). 
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Figura 9. Radiografia de controle, após dois anos 

da cirurgia, não mostra nenhum indício de 

recidiva. 

 

3. Discussão 

 
Em 1971, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) classificou o fibroma 
cementificante e o fibroma ossificante 
como neoplasias benignas, mas como 
duas entidades distintas, o primeiro de 
origem odontogênica e o segundo de 
origem osteogênica (PINDBORG et al., 
1971). Quando a OMS divulgou uma 
nova classificação dos tumores em 1992, 
o fibroma ossificante e o fibroma 
cementificante foram considerados uma 
mesma entidade, classificados como 
neoplasia benigna de origem 
osteogênica, visto que o material 
semelhante a cemento, encontrado em 
algumas lesões do complexo maxilo-
mandibular também foi identificado em 
lesões de outros ossos do corpo. Segundo 
essa classificação, as duas lesões são 
denominadas de fibroma cemento-
ossificante (KRAMER et al., 1992). 

O fibroma cemento-ossificante é 
composto por quantidades variáveis de 
cemento, osso, e tecido fibroso. Embora 
a etiologia não seja exatamente 
conhecida, alguns autores relataram que 
pode estar associada a algum trauma no 
local da lesão (SILVEIRA et al., 2016; 
LOPES et al., 2013; RAM et al., 2012; 
CHANG et al., 2008). No caso descrito a 
paciente não refere nenhum trauma 
prévio na região, apenas a exodontia da 
unidade 46. 

 Esta lesão ocorre mais 
frequentemente na região posterior de 
mandíbula, tendo predileção pelo sexo 

feminino (SILVEIRA et al., 2016; 
LOPES et al., 2013; SHEIKHI et al., 
2012; KHAN et al., 2011; CHANG et al., 
2008; OLIVEIRA et al., 2008; MINTZ 
et al.,2007; GRANIZIO et al., 2000; 
SCIUBBA et al., 1989). e maior 
incidência na terceira e quarta décadas de 
vida (SILVEIRA et al., 2016; LOPES et 
al., 2013; CHANG et al., 2008). No 
presente trabalho, a paciente era do sexo 
feminino e estava na terceira década de 
vida, localizado em região posterior de 
mandíbula, o que corrobora com grande 
parte dos autores.  

Em relação ao tamanho, são lesões 
pequenas que mostram-se assintomáticas 
e à medida que se tornam grandes e 
expansivas causam uma tumefação 
indolor (SILVEIRA et al., 2016; 
AGARWAL, et al., 2012; LOREDO et 
al., 2011). São achados frequentes a 
mobilidade e a reabsorção radicular dos 
dentes envolvidos e divergências 
radiculares podem ser encontradas em 
17% dos casos (ANDRADE et al., 2013; 
EVERSOLE et al., 1989). Para Gurol et 
al., 2001, divergências e reabsorção das 
raízes são achados incomuns. No caso 
reportado não houve sintomatologia 
dolorosa, tumefação, divergência ou 
reabsorção radicular, pois a lesão se 
apresentava de tamanho reduzido.  

Radiograficamente, as características 
podem variar dependendo da quantidade 
de tecido mineralizado dentro do tumor, 
geralmente aparecem como lesões 
uniloculares, bem delimitadas, com uma 
quantidade variável de focos radiopacos 
no interior da lesão. Consequentemente, 
uma imagem radiográfica mista é 
comumente observada (SILVEIRA et 
al., 2016; ANDRADE et al., 2013; 
SHEIKHI et al., 2012; CHARLES et al., 
2002). No caso exposto, a análise das 
radiografias evidenciou uma imagem 
radiolúcida com foco radiopaco no seu 
interior.  

Tomograficamente as lesões 
apresentam um grau variável de 
densidade, no qual maior parte dos casos 
apresenta uma imagem hipodensa, 
podendo conter foco hiperdenso no seu 
interior (SILVEIRA et al., 2016; KHAN 
et al.,2011; MINTZ et al., 2007). No 
referente caso, a tomografia revelou uma 
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imagem hipodensa com um foco 
hiperdenso no seu interior e um leve 
abaulamento da cortical lingual.  

O diagnóstico diferencial de fibroma 
cemento-ossificante central é baseado 
nas características clínicas e 
radiográficas. Como uma lesão 
completamente radiolúcida, pode ser 
diagnosticada como uma lesão com 
aparência semelhante, tais como 
displasia cemento óssea focal, cisto 
odontogênico, granuloma periapical, 
cisto ósseo traumático, ameloblastoma 
unilocular e granuloma central de células 
gigantes. Quando apresenta 
características radiográficas mistas pode 
ser diagnosticado como cisto 
odontogênico calcificante, tumor 
odontogênico adenomatóide, displasia 
cemento óssea periapical, displasia 
fibrosa, tumor epitelial odontogênico 
calcificante ou fibroma odontogênico 
(DOMINGUETE et al., 2014; CHANG 
et al., 2008; MINTZ et al., 2007). 

Em relação à histologia, os fibromas 
e a displasia se caracterizam por 
apresentarem muitas fibras colágenas 
delicadas entrelaçadas, com inúmeros 
fibroblastos em proliferação ativa e 
altamente vascularizado que produz uma 
substancia calcificada, que, muitas 
vezes, não pode ser claramente atribuída 
a cemento ou osso. Osteoblastos também 
estão presentes. No tecido conjuntivo, há 
focos de trabéculas ósseas irregulares. Se 
a lesão estiver muito avançada no 
fibroma cemento-ossificante, haverá 
aumento das ilhas de ossificação, 
explicando o aumento da radiopacidade 
dessa lesão à radiografia (SILVEIRA et 
al., 2016; LOPES et al., 2013; LOREDO 
et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2008; 
MINTZ et al., 2007; SHAFER et al., 
1985). O que determinará qual o 
diagnóstico será a biópsia e observando 
a cortical óssea, uma vez que essa 
estrutura é bem definida da lesão por 
tecido conjuntivo fibroso, já na displasia 
essa diferenciação não ocorre (LOREDO 
et al., 2011). No presente caso clínico, 
constatou-se um aspecto histopatológico 
compatível com fibroma cemento-
ossificante.  

Diversos autores relataram que 
enucleação ou curetagem da lesão é o 

tratamento de escolha inicial para o 
fibroma cemento-ossificante 
(SILVEIRA et al., 2016; 
DOMINGUETE et al., 2014; LOPES et 
al., 2013; CHANG et al., 2008; MINTZ 
et al., 2007; EVERSOLE et al., 1985). 
Quando esta lesão se apresenta com um 
envolvimento maior de estruturas é 
indicado um tratamento no qual consiste 
na retirada da lesão com margem de 
segurança de cinco milímetros 
(SHEIKHI et al., 2012; LOREDO et al., 
2011). No caso relatado foi realizada a 
curetagem da lesão, em virtude do 
tamanho reduzido da lesão. 

Quando realizada a curetagem da 
lesão, apresenta uma taxa de recorrência 
de 0% a 28% (DOMINGUETE et al., 
2014; LOPES et al., 2013; CHANG et 
al., 2008). Quando realizada com 
margem de segurança de cinco 
milímetros é raro haver recidivas. 
(LOREDO et al., 2011). No caso 
reportado, após acompanhamento de 
dois anos não houve nenhum sinal de 
recorrência.  

 
4. Considerações Finais 
 
O fibroma cemento-ossificante é 

uma lesão neoplásica benigna, 
normalmente assintomática, localizada 
frequentemente na região posterior de 
mandíbula. 

Radiograficamente se apresenta 
bem circunscrito, como uma imagem 
radiolúcida com grau variável de 
radiopacidade.  

Histologicamente é comum 
observar muitas fibras colágenas 
delicadas entrelaçadas, com inúmeros 
fibroblastos em proliferação ativa. 
Apresentando trabéculas ósseas 
irregulares. 

O tratamento de primeira escolha 
é a curetagem da lesão, com poucas 
chances de recidiva. 
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