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O fibroma é uma neoplasia mesenquimal benigna de origem do tecido conjuntivo, sendo classificado como a lesão 
mais comum da cavidade oral. Sua etiologia pode estar relacionada com irritações crônicas de baixa intensidade. 
Clinicamente, apresenta-se como uma lesão nodular, normocrômica, de base pediculada ou séssil, superfície lisa, 
tamanho variável, indolor e fibroso a palpação. Muitas vezes atrapalha na fonação ou mastigação do paciente, 
quando atinge grandes proporções. O fibroma é mais comum entre os 30 e 60 anos de vida, sendo frequente em 
ambos os sexos. Seu tratamento de eleição é excisão cirúrgica. O objetivo desse trabalho foi relatar um caso da 
neoplasia mesenquimal benigna mais frequente em cavidade oral, o fibroma. Paciente do sexo feminino, 52 anos 
de idade, compareceu a Clínica Odontológica da Universidade Brasil - Campus Fernandópolis, queixando-
se de “desconforto na bochecha causado por uma bolinha”. Ao exame físico intrabucal verificou-se um nódulo 
normocrômico localizado em mucosa jugal do lado esquerdo medindo cerca de 1cm, séssil, superfície lisa e indolor. 
O diagnóstico clínico foi de fibroma e a primeira conduta foi a biopsia excisional com encaminhamento do material 
para análise histopatológica, que confirmou o diagnóstico. A paciente retornou a clínica sete dias após a cirurgia 
e ferida estava totalmente cicatrizada. Diante do caso apresentado, pode-se concluir que o fibroma apesar de ser 
a neoplasia mesenquimal benigna mais frequente em cavidade oral não requer tratamento em todos os casos. A 
excisão cirúrgica de faz necessária quando a lesão causa prejuízo funcional ao paciente, seja fonético, estético e/ou 
mastigatório.  
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