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Resumo
O tumor marrom é uma lesão intraóssea benigna focal associada ao hiperparatireoidismo. Ocorre preferencialmente em ossos longos,
costelas e pelve, porém, eventualmente pode acometer maxila e mandíbula. O prognóstico está associado à causa e ao tipo de hiper-
paratireoidismo, com isso é de grande importância o diagnóstico precoce para que seja estabelecido o quanto antes a terapêutica ade-
quada. Apesar destas lesões serem raras nos ossos gnáticos e quando presentes estarem associadas principalmente ao
hi per pa ratireoidismo primário e em mulheres com mais de 50 anos de idade, propusemos relatar um caso de tumor marrom secundário
do hiperparatireoidismo em paciente do gênero masculino e de 36 anos de idade.

Descritores: Tumor marrom; Hiperparatireoidismo; Maxila

Abstract
The brown tumor is a focal benign intraosseous lesion associated with hyperparathyroidism. Preferably occurs in long bones, ribs and
pelvis, however, may eventually affect the jaws. The prognosis is associated with the cause and type of hyperparathyroidism, with that
It is very important for an early diagnosis so it can soon be established an appropriate therapy. Although these are rare injuries on the
gnathic bones and when present are mainly associated with primary hyperparathyroidism and in women over 50 years old, we proposed
to report a case of secondary hyperparathyroidism brown tumor in a 36 years old male patient.

Descriptors: Brown tumor; Hyperparathyroidism; Jaws

Introdução
Hiperparatireoidismo é um distúrbio endócrino que

altera o metabolismo do cálcio e do fósforo pela pro-
dução excessiva do hormônio paratireoidiano (PTH)
gerando uma série de alterações sistêmicas, inclusive
no tecido ósseo. A elevação nos níveis de PTH pode
ocorrer no hiperparatireoidismo primário, associado a
tumores benignos da glândula paratireoide, e no se-
cundário, em pacientes portadores de insuficiência
renal crônica, geralmente respondendo à diminuição
constante nos níveis séricos de cálcio5.

No hiperparatireoidismo ocorrem alterações ósseas,
porém estas são raras e podem assumir três formas: a
primeira é a “osteíte fibrosa cística”, que se traduz com
atividade óssea aumentada e tumores marrons císticos.
A segunda forma se parece com à displasia fibrosa, a
última e mais rara forma é a leontíase óssea11.

O tumor marrom (TMH) é considerado o estágio final
do processo de remodelamento ósseo durante o hiper-
paratireoidismo primário ou secundário, também co-
nhecido como osteíte fibrosa cística. A lesão localiza-
se em áreas de intensa reabsorção óssea e o defeito
torna-se preenchido por tecido fibroelástico que de-
forma o osso e simula uma neoplasia2.

Clinicamente o TMH apresenta-se com aumento de
volume tecidual de crescimento lento, ainda que algu-
mas lesões tenham comportamento destrutivo simu-
lando tumores malignos. Podem localizar-se em ossos
longos como fêmur, quadril, costelas, clavículas, vérte-
bras, sendo menos frequente na maxila e na mandíbula.

Pode ser observada radiograficamente como lesões ra-
diolúcidas semelhantes a lesões císticas, bem delimita-
das uni ou multiloculadas7.

O diagnóstico deve ser confirmado por meio de exa-
mes laboratoriais, incluindo a dosagem de cálcio, fós-
foro, fosfatase alcalina e PTH. O aumento dos níveis
de cálcio, PTH e a diminuição de fósforo no sangue,
são um indício de hiperparatireoidismo. Histologica-
mente, o tumor marrom apresenta dois componentes
celulares principais: células estromais mononucleadas
e células gigantes multinucleadas5.

A lesão é histologicamente semelhante à lesão central
de células gigantes dos maxilares que, apesar de be-
nigna, é localmente agressiva. Portanto, um diagnóstico
mal sucedido pode gerar terapêuticas radicais desne-
cessárias e ocasionar graves sequelas5.

Relato de caso
Paciente VSS, gênero masculino, 36 anos de idade,

melanoderma compareceu a clínica de Estomatologia
da Universidade Paulista, campus Goiânia, com
queixa de aumento de volume em cavidade bucal há
cerca de 4 meses. Segundo o paciente a alteração
apresenta evolução gradativa e está dificultando a
função estomatognática. 

Durante anamnese paciente relatou que possui in-
suficiência renal crônica há 18 anos e depois de 3
anos do diagnóstico desta nefropatia, desenvolveu hi-
perparatireoidismo como consequência. Em exame in-
tra-bucal foi possível constatar uma única lesão na re-
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gião de palato duro, de consistência endurecida, sen-
sibilidade normal, sem relato de sintomatologia dolo-
rosa (Figura 1). Foi realizado radiografia panorâmica
onde foi possível constatar alteração do padrão normal
do trabeculado ósseo de forma generalizada, mas sem
alterações pertinentes na região da alteração intra-
bucal (Figura 2). Foi solicitada tomografia computado-
rizada onde foi possível observar imagem isodensa,
com áreas hiperdensas e hipodensas, limites difusos
em região de palato duro (Figura 3, 4). Após exame
clínico postulou-se como hipótese diagnóstica tumor
marrom secundário do hiperparatireoidismo, devido
ao relato da história médica pregressa, aspecto clínico
e imageológico. 

Em decorrência da alteração sistêmica do paciente,
o mesmo foi encaminhado ao Hospital Geral de Goiâ-
nia onde foi submetido a biópsia incisional da lesão.
Em exame microscópico foi possível observar células
gigantes multinucleadas em meio a um estroma de te-
cido conjuntivo frouxo com intensa angiogênese e in-
filtrado inflamatório crônico, confirmando o diagnóstico
de Tumor Marrom. 

O mesmo esteve em acompanhamento médico du-
rante 7 meses, fazendo o controle do hiperparatireoi-
dismo com as seguintes medicações (cinacalcet 30mg,
mimpara 30mg, carbonato de cálcio 500mg, calcitriol
0,25mg), porém sem resolução do quadro clínico (Fi-
gura 5). Em julho de 2014, após fratura em cabeça de
fêmur, o paciente foi submetido a remoção da glândula
paratireoide para tentativa de controlar os níveis hor-

monais e a descalcificação óssea. Atualmente está em
acompanhamento médico, porém sem a total regulação
dos índices hormonais e consequentemente sem alte-
ração do quadro renal e da alteração intrabucal. 

Discussão
O tumor marrom tem esse nome, devido a cor intra-

óssea da lesão, que varia de vermelho-escuro a marrom,
em decorrência do depósito de hemossiderina presente
no tumor e da hemorragia intralesional9.

Mais frequente em ossos longos e raros em cabeça e
pescoço, quando em ossos gnáticos, o tumor marrom
é mais frequente na mandíbula que na maxila e ob-
serva-se maior ocorrência em mulheres acima de 50
anos, na proporção de 1:3. Também observa-se maior
incidência em pacientes com hiperparatireoidismo pri-
mário. A ocorrência do tumor é uma complicação rara
do hiperparatireoidismo secundário. Entretanto, nos úl-
timos anos, tem-se observado um ligeiro aumento de

Figura 1. Aspecto intra-bucal da lesão.

Figura 2. Radiografia panorâmica.

Figura 3. Tomografia computadorizada (TC).

Figura 4. Corte sagital da TC.
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sua ocorrência nestes pacientes (entre 1,5% a 1,7%).
Isto se explica em virtude do aumento da sobrevida
dos renais crônicos7-8. No presente caso descrito, dife-
rentemente da literatura, relatamos um caso de TMH
secundário em um paciente do gênero masculino e
com 36 anos de idade. 

Por esta lesão ser histologicamente idêntica a lesão
central de células gigantes, juntamente à análise histo-
lógica, deve-se solicitar exames complementares, tais
como cálcio, fosfastase alcalina, sódio, potássio e níveis
de PTH. Essas avaliações se mostraram de fundamental
importância, para que seja realizado o diagnóstico di-
ferencial entre o Tumor Marrom do hiperparatireoidismo
e as demais lesões de células gigantes multinucleadas3

dos maxilares que, apesar de benignas, apresentam-se
localmente agressiva. Desta forma, um diagnóstico ina-
dequado pode propiciar a instalação de terapias mais
invasivas e ocasionar graves sequelas aos pacientes5.

O controle do hiperparatireoidismo é a terapia de es-
colha, porém a paratireoidectomia é bem evidenciada
tanto no hiperparatireoidismo primário quanto no se-
cundário7. Justifica-se a retirada do tumor marrom do
hiperparatireoidismo nas situações de avanço da lesão
após o tratamento inicial do hiperparatireoidismo, mas
em que não houve resposta ao tratamento e nos casos
de comprometimento funcional importante, visto que a
regressão das lesões varia de meses a anos5. No presente
caso, mesmo com a terapia medicamentosa a lesão não
regrediu. Em decorrência disto, foi optado pela remoção
da glândula paratireoide do paciente, entretanto, após
mais de um ano de sua remoção, o quadro clínico in-
trabucal ainda não apresentou alterações significantes.

Conclusão
Os conhecimentos clínicos e radiográficos do tumor

marrom são de fundamental importância para se con-
siderar a hipótese diagnóstica, porém somente o laudo
histopatológico é conclusivo. Exames complementares
e a história médica pregressa auxiliam no diagnóstico.

O tratamento de escolha é o controle do distúrbio
endócrino caso não ocorra a normalização, deve-se
optar pela paratireoidectomia, sendo que o prognóstico
é favorável após terapêutica cirúrgica e apresenta baixo
índice de recidivas.
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