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Resumo: O AP é classificado como um tumor benigno mais comum encontrado principalmente 

na glândula parótida, tendo sua grande incidência no palato duro com envolvimento com o 

palato mole. A característica histológica mais comum do AP é a presença de elementos 

epiteliais e mesenquimais e suas propriedades clínicas são lesões de evolução lenta, endurecida 

e assintomática. Objetivo: o caso clínico apresentado de AP relata o trabalho realizado com 

sucesso da excisão cirúrgica do tumor em uma paciente atendida pelo serviço de Cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital do Açúcar, localizado em Maceió – AL. Relato 

de caso: Paciente gênero feminino, 55 anos, melanoderma com queixa de “caroço” no céu da 

boca, a mesma descrevia que o cisto já se encontrava em desenvolvimento há 2 anos. 

Evidenciou – se no exame clínico uma tumefação circunscrita de aproximadamente 7 cm, 

nomorcorada, endurecida e indolor na região do palato duro com envolvimento do palato mole. 

No exame de TC verificou – se o acometimento ósseo pela lesão com comunicação com a 

cavidade nasal. Conclusão: o tratamento realizado foi a exérese da lesão sob anestesia geral 

sem reicidiva da lesão. 

 

Palavras-Chave: adenoma pleomórfico, palato, tumor benigno. 

 

Abstract: Pleomorphic adenoma (PA) is classified as a common benign tumor found mainly in the 
parotid gland, having its great incidence in the hard palate with involvement with the soft palate. The 
most common histological characteristic of PA is the presence of epithelial and mesenchymal elements 
and its clinical properties are lesions of slow, hardened and asymptomatic evolution. Objective: the 
presented clinical case of PA reports the successful work of the surgical excision of a tumor in a patient 
treated by the Bucomaxillofacial Surgery and Traumatology service of the Hospital do Açúcar, located 
in Maceió - AL. Case report: A 55-year-old female melanodermic patient, complaining of a "lump" in 
the roof of the mouth, explained that the cyst had been already in development for 2 years. It was 
discovered, in the clinical exam, a circumscribed swelling of approximately 7 cm, nomorcorated, 
hardened and painless in the region of the hard palate with involvement of the soft palate. The CT scan 
revealed that there was bone involvement troughout a lesion connected to the nasal cavity. 
Conclusion: the treatment performed was the excision of the lesion under general anesthesia without 
recidivation of the lesion. 
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Introdução 

  

O Adenoma Pleomórfico (AP) é uma lesão tumoral benigna que histologicamente se 

caracteriza por possuir células epiteliais e mesenquimais e clinicamente, apresenta-se com 

consistência firme, crescimento lento e assintomático(1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

O surgimento do AP se dá em 80% dos casos, nas glândulas parótidas, 10% na 

submandibular e 10% nas glândulas salivares menores incluindo o palato(1,2,6). A origem do AP 

ainda é desconhecida, no entanto, estudos citológicos do gene PLAG1 atribuíram 70% da 

origem dessa patologia à anormalidades do cromossomo 8q12 e 8q15(3). Estudos anteriores 

evidenciam que 60% dos adenomas pleomórficos atingem mulheres e costumam aparecer na 4ª 

a 6ª década de vida(3,6,7). Comparado aos adultos a neoplasia é rara em crianças(4). 

O diagnóstico é obtido através da história do paciente, exame clínico, citológico e 

histopatológico(3,7). A tomografia computadorizada e a ressonância magnética devem ser 

solicitadas pelo cirurgião sempre que possível, pois através desses exames é possível obter 

informações sobre o local, tamanho do tumor e sua extensão superficial(3,7). 

O tratamento para o AP consiste na remoção cirúrgica total da lesão, vale ressaltar que 

se a extensão da lesão atingir o tecido ósseo, este também deverá ser removido(7). Com o 

tratamento eficiente e técnica cirúrgica bem aplicada, a cura e o prognóstico geralmente é muito 

bom na maioria dos casos, tendo resultados satisfatórios e raramente ocorre recidiva(9). 

O objetivo deste trabalho é relatar um caso de um Adenoma Pleomórfico em palato 

duro, tratado com sucesso através de excisão cirúrgica. 
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Relato de caso 

 

Paciente do gênero feminino, 55 anos, melanoderma, procurou o serviço de Cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital do Açúcar, localizado em Maceió-AL, Brasil, 

com queixa de um ”caroço” no céu da boca. A mesma informou que tal lesaõ estava presente 

aproximadamente por 2 anos. Ao exame físico extra-oral foi verificado simetria facial 

preservada e ausência de linfonodomegalias loco regionais. Durante o exame físico intra-oral 

evidenciou-se tumoraçaõ circunscrita, de aproximadamente 7 cm em seu maior diâmetro, com 

mucosa normocorada, consistência endurecida, indolor e localizada predominantemente no 

palato duro com envolvimento do palato mole (FIG 1A). Através da tomografia 

computadorizada foi verificado o acometimento ósseo pela lesaõ com comunicaçaõ com a 

cavidade nasal (FIG 1B). Inicialmente realizou-se uma punçaõ aspirativa onde apresentou-se 

negativa para conteúdo líquido e uma biópsia incisional sob anestesia local onde a lesaõ foi 

diagnosticada de Adenoma Pleomórfico. Planejou-se entaõ a realizaçaõ da exérese da lesaõ sob 

anestesia geral, para tal procedimento solicitou-se exames complementares de bioquímica 

sanguińea e eletrocardiograma onde os mesmos naõ apresentaram alterações que contra-

indiciassem o procedimento. Realizou-se entaõ uma incisaõ supracristal sob o rebordo alveolar 

edêntulo seguida de descolamento mucoperiosteal e dissecçaõ da lesaõ (FIG 2AB). Durante a 

exérese percebeu-se a intima relaçaõ da artéria palatina maior com a lesaõ, sendo assim 

realizada a ligadura da mesma. Após a exérese foi realizado a irrigaçaõ abundante com soro 

fisiológico 0,9% e realizada sutura continua festonada (FIG 3A). O caso encontra-se proservado 

por 12 meses (FIG 3B). 
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Discussão  

 

Bordoy Soto (2016), Singh Alchil (2017), Khan Mohammed (2016), E Brauner (2016), 

Wu Youg (2016), Rahnama Mansur (2013), Hmidi Mounir (2015), Neville (2016), falam que 

o AP é um tumor benigno que ocorre com mais frequência nas glândulas salivares, 

principalmente na glândula parótida, mas no caso informado nesse trabalho, a neoplasia se 

desenvolveu na região do palato localizada predominantemente no palato duro com 

envolvimento do palato mole. 

Segundo Bordoy Soto (2016), dependendo de sua localização, o AP pode diversificar-

se de tamanho e regulamente apresenta-se como um tumor assintomático que raramente 

ultrapassa 6cm de diâmetro. No caso clínico relatado nesse trabalho o tumor atingiu 7cm em 

seu maior diâmetro, com mucosa normocorada, consistente, endurecida e indolor. 

Bordoy Soto (2016) relata que devido ao crescimento lento do AP é capaz de alcançar 

grandes dimensões e envolver funções vitais como: respiração, alimentação, fonética e 

deglutição entretanto no caso clínico estudado nesse trabalho não houve qualquer 

comprometimento de nenhuma dessas funções vitais. 

Autores como Haspel citado por Bordoy (2016), em um estudo anterior apresentou a 

traqueostomia como a técnica indicada para assegurar a via aérea do paciente, levando em 

consideração o tamanho e a localização da lesão¹. No caso clínico narrado neste trabalho não 

foi necessário estabelecer uma traqueostomia. Foi executada uma ligadura da artéria palatina 

maior, pois a mesma havia um comprometimento com a lesão.  

Khan Mohammed (2016), Wu Youg (2016), Rahnama Mansur (2013), meciona que em 

estudos recentes evidenciam que 60% dos APs atigem mulheres e costumam aparecer na 4º a 

6º década de vida. No relato de caso apresentado a paciente é do gênero feminino e possui 55 

anos de idade. 
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Khan Mohammed (2016), Rahnama Mansur (2013), declara que o diagnóstico para o 

AP é obtido através da história do paciente, exame clínico, citológico e histopatológico. A 

tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética devem ser sempre solicitadas pelo 

cirurgião, pois através desses exames é possível obter informações sobre o local, tamanho do 

tumor e sua extensão superficial, no entanto no caso clínico discursado o diagnóstico foi 

realizado através da TC onde foi verificado o acometimento ósseo pela lesão e comunicação 

com a cavidade nasal, depois foi realizada uma punção aspirativa onde apresentou-se negativa 

para conteúdo líquido e uma biopsia incisional sob anestesia local onde a lesão foi diagnosticada 

de AP. 

Rahnama Mansur (2013), Bordoy Soto (2016), Khan Mohammed (2016), Wu Youg 

(2016), descreve que o tratamento do AP consiste na remoção cirúrgica total da lesão, valendo 

ressaltar que se a extensão da lesão atingir o tecido ósseo, este também deverá ser removido. 

No caso clínico relatado neste trabalho o tratamento de escolha também foi a remoção cirúrgica 

com técnica bem aplicada. 
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Conclusão 

 

O AP é uma patologia benigna que possui dificuldades no diagnóstico devido ao seu 

processo de desenvolvimento ser longo e o paciente só se queixar quando este começa 

atrapalhar suas funções ortognáticas. No entanto com o tratamento cirúrgico eficiente o risco 

de recidiva é raro, seu prognóstico é favorável e podendo o paciente voltar a reestabelecer suas 

funções normais através de placas protéticas caso necessário. 
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Anexos 

 

FIG.01 – 1A: Tumoraçaõ circunscrita, de aproximadamente 7 cm em seu maior diâmetro, com 

mucosa normocorada, consistência endurecida e localizada predominantemente no palato duro 

com envolvimento do palato mole. 1B: Tomografica Computadorizada – verificou -se o 

acometimento ósseo pela lesaõ com comunicaçaõ com a cavidade nasal. 
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FIG.02 – 2A: Incisaõ supracristal sob o rebordo alveolar edêntulo seguida de descolamento 

mucoperiosteal e dissecçaõ da lesaõ. 2B: Dissecção e exérese da lesaõ. 
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FIG.03 – 3A: Sutura do tipo festonada contínua. 3B: Estado de proservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


