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Considerado um processo proliferativo reacional não neoplásico, o fibroma ossificante periférico 
desperta interesse dos Periodontistas pela alta freqüência e prevalência na gengiva queratinizada. 
Diversas variáveis clínicas e radiográficas podem ser observadas. Entretanto, é uma lesão facilmente 
removida pela exérese cirúrgica, apresentando excelente prognóstico. O propósito deste trabalho foi 
de apresentar dois casos de fibroma ossificante periférico em duas pacientes do sexo feminino, as 
quais foram submetidas à excisão cirúrgica. Foram discutidas as características clínicas e radiográficas, 
incidência e freqüência, etiopatogênese, diagnóstico diferencial e modalidades de tratamento.
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INTRODUÇÃO
O fibroma ossificante periférico (FOP) apresen-

ta-se relativamente freqüente na cavidade bucal. Nor-
malmente originado na papila interdentária, acomete 
quase que exclusivamente a gengiva queratinizada e 
caracteriza-se clinicamente por massa tumoral exo-
fítica; de base séssil ou pediculada; coloração rósea 
ou eritematosa; superfície geralmente lisa podendo 
apresentar-se ulcerada (Kenney et al., 1989; Baum-
gartner et al., 1991; Mesquita et al., 1996; Abitbol, 
Santi, 1997; Kohli et al., 1998; Moreira et al., 1998; 
Thierbach et al., 2000; Wright, 2000; Buduneli et al., 
2001; Flaitz, 2001; Walters et al., 2001). Radiogra-
ficamente podem ser observados focos radiopacos 
no interior da lesão (Poon et al., 1995; Thierbach et 
al., 2000; Flaitz, 2001).

Histologicamente, observa-se fragmento de 
mucosa com focos de material calcificado (osso, 
osteóide, calcificação distrófica ou material seme-
lhante a cemento) no tecido conjuntivo (Kenney 
et al., 1989; Baumgartner et al., 1991; Poon et al., 
1995; Mesquita et al., 1996; Abitbol & Santi, 1997; 
Kohli et al., 1998; Moreira et al., 1998; Thierbach et 
al., 2000; Wright, 2000; Buduneli et al., 2001; Flaitz, 
2001; Walters et al., 2001). A patogênese é incerta, 
mas acredita-se que o FOP tenha origem a partir das 
células do ligamento periodontal e/ou periósteo.

O tratamento preconizado para o FOP é a 
excisão cirúrgica e a remoção dos fatores irritativos 
locais. A taxa de recidiva é relativamente alta, che-
gando a 20%, estando possivelmente relacionada 
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a excisão incompleta e persistência de fatores irritativos 
locais (Kenney et al., 1989; Baumgartner et al., 1991; 
Poon et al., 1995; Abitbol & Santi, 1997; Kohli et al., 
1998; Moreira et al., 1998; Thierbach et al., 2000; Wright, 
2000; Flaitz, 2001; Walters et al., 2001). Desta forma, 
o acompanhamento é mandatório (Kohli et al., 1998; 
Thierbach et al., 2000; Flaitz, 2001). O propósito deste 
trabalho foi de apresentar dois casos de fibroma ossificante 
periférico, em duas pacientes do sexo feminino, as quais 
foram submetidas à excisão cirúrgica. Foram discutidas 
as características clínicas e radiográficas, incidência e 
freqüência, etiopatogênese, diagnóstico diferencial e 
modalidades de tratamento.

Frente à hipótese clínica de fibroma e fibroma 
ossificante periférico, foi realizada biópsia excisio-
nal da lesão pelo pedículo e scrapping nesta região 
a fim de promover uma reparação satisfatória, sem 
a presença de cicatrizes (Figura 3). A região foi re-
coberta por cimento cirúrgico, permanecendo até a 
sessão pós-operatória subseqüente (7 dias). O caso 
foi avaliado aos 30 dias, reparando-se satisfatoria-

FIGURA 4: Histopatologia do fi broma ossifi cante periférico (HE; 
aumento original: 25x).

mente. O material foi fixado em formol a 10% e 
encaminhado ao Laboratório de Patologia Cirúrgica 
do Departamento de Estomatologia da Faculdade 
de Odontologia da Universidade de São Paulo. O 
diagnóstico histopatológico foi fibroma ossificante 
periférico (Figuras 4 e 5).

O caso vem sendo acompanhado há 18 meses, 
sem sinais de recorrência.

RELATO DOS CASOS
Caso 1
Paciente do sexo feminino, melanoderma, 24 anos 

de idade, compareceu à clínica particular queixando-se 
de lesão em gengiva queratinizada.

No exame clínico intrabucal, a paciente apre-
sentou massa tumoral, pediculada, de aproximada-
mente 8mm de diâmetro, de coloração esbranqui-
çada, localizada na gengiva queratinizada, entre os 
dentes 22 e 23, com quatro anos de evolução. Não 
foi constatado sinal de fator irritativo local (Figura 1). 
O exame radiográfico revelou tecido com aspectos 
de normalidade (Figura 2).

FIGURA 1: Aspectos clínicos do fi broma ossifi cante periférico-
nódulo arredondado, esbranquiçado, assintomático, pediculado, 
com inserção entre a gengiva queratinizada e mucosa alveolar 
do incisivo lateral e canino superiores esquerdos.

FIGURA 2: Ausência de sinais radiográficos significantes, 
inerentes à lesão.

FIGURA 3: Pós-operatório imediato, com o scrapping 
realizado.
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FIGURA 5: Histopatologia do fi broma ossifi cante periférico. 
Observar a deposição de material osteóide (HE; aumento 
original: 25x).

Caso 2
Paciente leucoderma, sexo feminino, 36 anos, 

compareceu à clínica privada queixando-se de “au-
mento gengival”.

Clinicamente, a paciente apresentou doença pe-
riodontal avançada e, entre os dentes 31 e 32, nódulo 
séssil, recoberto por mucosa íntegra; com a superfície 
lisa; de coloração eritematosa; com sangramento ao 
toque; proliferando-se a partir da base da papila in-
terdentária na gengiva queratinizada; com tempo de 
evolução de 1 mês (Figura 6).

tória, sob anestesia local, foi incisada a base da lesão, 
paralela ao osso alveolar, com conseqüente curetagem 
e debridamento do tecido subjacente. A lesão foi fixada 
em formol a 10% e encaminhada ao Laboratório de 
Patologia Cirúrgica do Departamento de Estomatologia 
da Faculdade de Odontologia da Universidade de São 
Paulo. Na região, foi colocado o cimento cirúrgico que 
permaneceu por sete dias. Foram avaliadas as sessões 
pós-operatórias aos 14, 21 e 30 dias.

O diagnóstico histopatológico foi de fibroma ossi-
ficante periférico, apresentando quadro histopatológico 
semelhante ao caso 1.

A paciente apresenta-se sob terapia periodontal 
de suporte trimestral (manutenção periodontal), e vem 
sendo acompanhada há 12 meses, sem sinais de recor-
rência da lesão (Figura 8).

Radiograficamente foram constatadas a reabsor-
ção óssea horizontal, inerente a perda óssea avançada, e 
imagens radiopacas ao redor das superfícies radiculares, 
característicos dos cálculos dentários (Figura 7).

Foi realizado inicialmente o tratamento perio-
dontal básico (raspagem, alisamento e polimento das 
coroas e raízes e orientação da higiene bucal). Com a 
hipótese diagnóstica de hiperplasia gengival inflama-

FIGURA 6: Fibroma ossifi cante periférico, caracterizado como 
aumento gengival eritematoso a partir da papila interdentária, 
entre o 31 e o 32.

FIGURA 7:
Reabsorção óssea 
a vança da, decorrente 
da do ença periodontal 
instalada e ima  gens 
radiopacas inerentes 
aos cálculos dentários.

FIGURA 8: Aspecto atual, após três meses da excisão cirúrgica, 
durante a terapia periodontal de suporte.



Fibroma Ossificante Periférico – Processo Proliferativo de Interesse Periodontal: Relato de Casos

8 RPE – Revista Internacional de Periondontia Clínica 2005; 2(4):5-9

DISCUSSÃO
O fibroma ossificante periférico (FOP) já apre-

sentou ampla sinonímia, dentre eles: fibroma cemen-
tificante periférico, granuloma fibroblástico, fibroma 
periférico com calcificação, epúlide fibróide/fibrosa 
ossificante/calcificante, granuloma calcificante, gra-
nuloma fibroblástico calcificante (Baumgartner et al., 
1991; Kohli et al., 1998; Wright, 2000; Walters et al., 
2001; Buduneli et al., 2001).

Acomete ampla faixa etária, apresentando pico 
de incidência na 2ª e 3ª décadas de vida, sendo maior 
a predisposição ao sexo feminino, numa proporção de 
2 a 4:1. A maxila é mais envolvida, bem como a região 
anterior (Baumgartner et al., 1991; Poon et al., 1995; 
Moreira et al., 1998; Buduneli et al., 2001; Flaitz, 2001; 
Walters et al., 2001).

As características clínicas são típicas, mas não 
patognomônicas. Geralmente, observa-se massa tumoral 
exofítica bem delimitada; de dimensão variável (de 4 a 
40mm); de superfície lisa ou ulcerada; de coloração rósea 
a eritematosa; de base séssil ou pediculada; resistente, 
embora levemente resiliente à palpação; que emerge 
quase que exclusivamente da gengiva queratinizada; 
freqüentemente originada na papila interdentária; normal-
mente assintomática (Kenney et al., 1989; Baumgartner 
et al., 1991; Mesquita et al., 1996; Abitbol, Santi, 1997; 
Kohli et al., 1998; Moreira et al., 1998; Thierbach et al., 
2000; Wright, 2000; Buduneli et al., 2001; Flaitz, 2001; 
Walters et al., 2001). Pouca varição clínica foi observada, 
como no relato de Poon et al. (1995), cuja lesão atingiu 
90mm de diâmetro, com inserção nas mucosas palatinas 
e vestibulares, ocluindo parte do palato duro, atingindo 
seio maxilar, oro e hipofaringe, interferindo e dificultando 
a mastigação e a fonação; e de Thierbach et al. (2000), 
em que a lesão emergia da face interna da mandíbula, 
não sendo, portanto, oriunda do ligamento periodontal. 
Migração, movimentação e mobilidade dentárias; destrui-
ção da cortical óssea ou erosão de osso subjacente (exceto 
quando havia doença periodontal ou dentes em fase de 
erupção) foram achados associados ao FOP (Poon et al., 
1995; Abitbol, Santi, 1997; Moreira et al., 1998; Wright, 
2000; Flaitz, 2001; Walters et al., 2001).

Segundo Abitbol, Santi (1997) e Walters et al. 
(2001), a maioria dos casos não apresenta sinais radio-
gráficos. Entretanto, focos radiopacos no interior da 
lesão, ou defeitos ósseos subjacentes foram relatados 
(Poon et al., 1995; Moreira et al., 1998; Thierbach et 
al., 2000; Flaitz, 2001).

A etiopatogênese do FOP ainda é bastante dis-
cutida, sendo que Mesquita et al. (1996) postularam a 
origem a partir do ligamento periodontal, sem descartar 
os fatores irritativos locais. Kohli et al. (1998) reportaram 
o dente neonatal como fator traumático local. Thierbach 
et al. (2000) acreditam que fatores hormonais são im-
portantes na etiopatogênese, dada a maior ocorrência 
no sexo feminino.

Dentre as lesões que compõem o diagnóstico di-
ferencial, devem ser considerados o fibroma odontogê-
nico periférico; granuloma piogênico; fibroma; fibroma 
de células gigantes; lesão periférica de células gigantes; 
hiperplasia fibrosa inflamatória; e odontoma periférico 
(Kenney et al., 1989; Abitbol, Santi, 1997; Moreira et 
al., 1998; Wright, 2000; Buduneli et al., 2001; Flaitz, 
2001). No caso apresentado por Kohli et al. (1998), cujo 
FOP acometeu um recém-nascido. Foram considerados 
cisto do recém-nascido e cisto de erupção.

O tratamento de escolha é a excisão cirúrgica. 
Alguns autores preconizaram a incisão rente ao pe-
riósteo e osso subjacente (Kohli et al., 1998; Moreira 
et al., 1998; Thierbach et al., 2000; Flaitz, 2001) e 
Walters et al. (2001) reportaram a necessidade do 
envolvimento do ligamento periodontal e/ou periós-
teo na excisão total, a fim de evitar a recorrência da 
lesão. Tratamentos complementares são necessários, 
particularizados caso a caso. Quando houver defeitos 
gengivais e/ou ósseos remanescentes após a excisão 
cirúrgica do FOP, cirurgias mucogengivais plásticas 
(deslocamento coronário do retalho posicionado; 
deslocamento lateral do retalho posicionado; enxerto 
gengival livre; enxerto de tecido conjuntivo subepi-
telial), devem ser realizadas (Buduneli et al., 2001; 
Walters et al., 2001). O plano de tratamento cirúrgico 
deve ser traçado, valorizando as condições estéticas 
periodontais, evitando-se as condições de mal-estar 
por crateras e alterações graves do contorno gengival. 
Nos presentes relatos, não foram necessárias, pois as 
cirurgias foram ressectivas, sem envolvimento estéti -
co gen gival. Remoção dos fatores irritativos locais foi 
reportada (Poon et al., 1995; Mesquita et al., 1996; 
Buduneli et al., 2001; Flaitz, 2001; Walters et al., 
2001). Moreira et al. (1998) e Buduneli et al. (2001) 
realizaram tratamento periodontal básico prévio à 
excisão cirúrgica, como por nós apresentado, além 
de vigorosa curetagem no procedimento operatório. 
No segundo caso apresentado, realizamos tratamento 
periodontal prévio com o objetivo de minimizar a res-
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posta inflamatória tecidual, melhorando as condições 
cirúrgicas (sangramento reduzido e melhor reparo).

O acompanhamento é mandatório (Baumgartner 
et al., 1991; Poon et al., 1995; Abitbol, Santi, 1997; 
Moreira et al., 1998; Thierbach et al., 2000; Buduneli 
et al., 2001; Walters et al., 2001), pela alta taxa de 
recorrência da lesão, próxima de 20%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da revista da literatura, pode-se concluir 

que o fibroma ossificante periférico é um processo 

proliferativo freqüente, que afeta a gengiva e é facil-
mente tratado através da excisão cirúrgica, possibi-
litando ao Periodontista, uma simples abordagem. 
Cuidados devem ser tomados na excisão, removen-
do-se a base da lesão, o ligamento periodontal e o 
periósteo adjacente, bem como os fatores irritativos 
locais, já que a taxa de recidiva é relativamente alta, 
justificando também o acompanhamento. As técni-
cas de cirurgias plásticas periodontais devem ser 
utilizadas para restauração da estética, induzindo ao 
crescimento de um tecido novo no local da excisão 
cirúrgica do FOP.

Pedron IG, Chujfi  ES, Magalhães JC de A, Imparato JCP, Adde CA. Peripheral ossifying fi broma – proliferative process of the periodontal interest: case 
reports. Rev Int Periodontia Clin 2004; 2(4):5-9.

The peripheral ossifying fibroma (POF) is considered a non neoplasic reactional proliferative process, cause 
interest to periodontists due to its high frequency and prevalence in the queratinized gingiva. Several clinical and 
radiographic features can be observed. However, it is a lesion easily removed by surgical removal, presenting 
excellent prognosis. The purpose of this article was to present two cases of peripheral ossifying fibroma in two 
female patients, who were submitted to surgical removal. The clinical and radiographic features, incidence and 
frequency, etiopathogenesis, differential diagnosis and treatment modalities were discussed.
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