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Introdução: Introdução: O Siringoma condroide é um tumor misto cutâneo, benigno e raro,
com prevalência de aproximadamente 0,01% dos tumores de pele(1),(2).  Esse tumor e
tratado inicialmente por excisão cirúrgica e devido as suas características incomuns, o
diagnóstico é realizado sempre por análise microscópica, podendo ser associado ou não a
estudo imunoistoquímico(3). O caso em questão demonstra um caso raro de Seringoma
condroide com envolvimento orbitário em região de glândula lacrimal. Objetivo: Apresentar
caso  de  Seringoma  Condroide,  em região  orbitaria  e  seu  diagnostico  diferencial  com
adenoma  e  adenocarcinoma  de  glândula  lacrimal.  Metodologia:  Foi  feito  um  estudo
retrospectivo  com  análise  do  prontuário  de  paciente  da  CLINICA  INTEGRADA  DE
OLHOS(CLIO) em Fortaleza no ano de 2017. Analisando sua queixa, seu exame físico, sua
imunohistoquímica como o anatomopatológico para o diagnóstico e seu tratamento. Foi
preservada a sua identidade. Resultados: SCP, masculino, 50 anos, procurou serviço de
oftalmologia em Juazeiro do Norte/CE se queixando de desconforto em região ocular. É
etilista social e ex-tabagista. Ao exame oftalmológico, apresentava acuidade visual com a
melhor correção: 20/20 em ambos os olhos e proptose axial a direita e dolorimento local aos
esforços. Foi solicitado TC de crânio onde foi evidenciado uma estrutura nodular adjacente
a glândula lacrimal medindo 1,5x1,2x0cm do lado direito. Fazendo diagnostico diferencial
pela  imagem com adenoma pleomorfico  e  com adenocarcinoma.  Com esse  quadro,  foi
indicado  cirurgia  para  exérese  da  lesão  via  traspalpebral  e  o  resultado  da  patologia
evidenciou Seringoma condroide.  Nesse caso a cirurgia promoveu a retirada da lesão,
preservando a glândula lacrimal por meio de uma incisão mínima traspalpebral  e com
cicatriz  estética.  Considerações  finais:  o  Seringoma Condroide  é  uma lesão  benigna e
estando  nessa  região  faz  diagnostico  diferencial  com  Adenoma  pleomorfico  e
Adenocarcinomade glândula lacrimal (primário ou metastático). O diagnostico histológico de
Seringoma Condroide  tranquiliza  a  equipe  médica  e  o  paciente  devido  ao  seu melhor
prognóstico, menor risco de malignização e pouca possibilidade de recidiva.
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