
 

 
 
 
TÓRUS PALATINO: CASO CLÍNICO 
 
Julyane da Silva Reis1; José Geraldo Tosta Albergaria da Silva2; Olival Texeira Malta3 

 

¹Graduanda em Odontologia (FAMAM), julyanereis5@gmail.com; ²Mestrando em 
Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (FAMAM), FAMAM, 
josegeraldoalbergaria@gmail.com; 3Mestrando em Desenvolvimento Regional e Meio 
Ambiente (FAMAM), FAMAM olivalmalta@gmail.com 
 
O Tórus Palatino é definido como um aumento ósseo localizado e circunscrito, não patológico 
situado na superfície da cortical óssea do palato, comumente presente na linha media do 
palato duro. Considera – se como uma protuberância congênita benigna, denominada 
exostose. Uma excrescência óssea convexa, bem definida muita das vezes, cujo crescimento é 
lento e progressivo, com superfície lisa, composto de uma cortical óssea densa e osso 
esponjoso recoberto por uma camada de mucosa fina e pobremente irrigada. O objetivo deste 
trabalho é reportar um caso clínico da remoção cirúrgica de um Tórus Palatino, para melhor 
adaptação protética. Relato do caso clínico: Paciente gênero masculino, 55 anos de idade, 
Compareceu ao CIPEM, queixando-se que não iria poder usar uma prótese superior com o 
tórus em boca segundo orientação do cirurgião dentista do seu posto. Ao exame físico 
observou-se aumento de volume em região posterior do palato duro, firme e indolor. Após 
planejamento cirúrgico prévio, foi proposto a exérese da lesão e foi confeccionado uma placa 
oclusiva. Iniciou-se com anestesia local com lidocaína a 2% no nervo palatino maior 
bilateralmente, nervo nasopalatino e anestesia infiltrativa, logo após confeccionou-se um 
retalho do tipo Y para expor o defeito ósseo, exposto o defeito, com o auxílio de uma peça 
reta, brocamaxicut, turbina e broca 702 cirúrgica, foi efetivada a remoção do mesmo com 
irrigação de soro fisiológico na área cirúrgica e posterior síntese no local. Paciente foi 
orientado dos cuidados pós-operatórios e foi prescrito para o mesmo amoxicilina e 
ibuprofeno. Pode-se concluir que o procedimento foi de grande relevância, visto que o 
paciente irá poder fazer uso da prótese total superior. 
 
Palavras-chave: Cirurgia Pré- Protética. Prótese Total. Reabilitação 
 
 

 

 

 

 

 


