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A displasia fibrosa é uma lesão incomum na cavidade oral, que tem aparência de malignidade, 

porém não apresenta potencial neoplásico. Apresenta causa desconhecida e natureza benigna, 

sendo comum recidiva após sua remoção. A displasia fibrosa tem como característica o 

crescimento de tecido fibroso e barreiras ósseas que causa a substituição do osso regular. Os 

principais diagnósticos diferenciais são o tumor marrom e o fibroma ossificante. Este trabalho 

teve como objetivo geral, relatar um caso de displasia fibrosa em paciente nefropata e 

portador do hiperparatireoidismo atendido em uma clínica escola do Recôncavo da Bahia. E, 

como objetivos específicos: diferenciar os aspectos clínicos, radiográficos e epidemiológicos 

dos outros tumores de células gigantes e comparar o caso clínico que será relatado, com os 

casos encontrados na literatura. O presente estudo se trata de um relato de caso clínico de 

natureza descritiva. O paciente selecionado era portador da displasia fibrosa monostóticae 

nefropata. Foi tratado em uma clínica escola da cidade de Cruz das Almas- BA. Foi realizada 

uma criteriosa anamnese, seguido de solicitações de exames laboratoriais para avaliação das 

funções renais e dosagens hormonais. Foram solicitados exames de imagem como radiografia 

e tomografia para avaliar as condições ósseas desse paciente além da realização de uma 

biópsia excisional, onde a peça cirúrgica foi encaminhada para exame histopatológico. Após a 

finalização do caso, o estudo dos dados foi preparado a partir da comparação dos resultados 

atingidos com as técnicas realizadas e os resultados encontrados na literatura.A relevância do 

estudo se dá, diante das adversas alterações sistêmicas que um paciente nefropata e portador 

do hiperparatireoidismo possui, sendo assim, fundamental que o cirurgião dentista conheça as 

entidades clínicas associadas a essas patologias, a fim de que possa controlar e/ou tratar de 

maneira eficaz, contribuindo dessa forma, para a melhoria da qualidade de vida desses 

pacientes. 
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