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Introdução: O Cisto Odontogênico Epitelial Calcificante 

(COEC) é uma lesão incomum que apresenta comportamento 

clínico variável e características histopatológicas peculiares, 

além de uma grande diversidade de terminologias, devido às 

suas variáveis clínica, radiográfica e microscópica. Pode 

aparecer associado com outros tumores odontogênicos, 

mudando suas características. Somente em 1971 o COEC, 

também conhecido com Cisto de Gorlin, foi reconhecido pela 

OMS como entidade patológica distinta, e classificado como 

lesão cística não neoplásica pelo Centro de Referência 

Internacional para a Definição e Classificação Histológica dos 

Tumores Odontogênicos, Cistos dos Maxilares e Lesões Afins 

da OMS. Atualmente a Organização Mundial de Saúde define o 

Cisto de Gorlin como tumor odontogênico, incluindo todas as 

suas variantes. Objetivo: Faremos neste trabalho uma revisão 

de literatura sobre o COEC e relataremos um caso clínico desta 

entidade, enfatizando aspectos clínicos, radiográficos e 

histopatológicos relevantes para o diagnóstico e tratamento 

desta patologia. Conclusão:O Cisto de Gorlin é uma entidade 

patológica distinta, incomum e com características clínicas, 

radiográficas e histopatológicas variáveis; acomete tanto 

mandíbula como maxila, preferencialmente na região anterior e 

não existe predileção por sexo ou raça, surgindo na maioria dos 
acasos na 4  década de vida; apesar da ocorrência mais 

evidente em adultos, o COEC pode acometer crianças e o 

Cirurgião-Dentista deve estar atento para realizar o diagnóstico 

desta patologia.

Introduction: The COEC is a rare injury that presents a 

variable clinic behavior and peculiar histopathological 

characteristics and a great diversity of terminologies, due to its 

clinical, radiographic and microscopic variables. It can be 

associated with other odontogenic tumors. It was only in 1971 

that the Calcifying Epithelium Odontogenic Cyst (COEC), also 

known as Gorlin' Cyst was recognized by OMS as a distinct 

pathologic entity, and classified as a non neoplasic cystic injury 

by the International Reference Center for the Histological 

Definition and Classification of the Odontogenic Tumors, jaw 

cysts and similar injuries of OMS.  Presently the World Health 

Organization defines the Gorlin' Cyst as odontogenic tumor, 

including all the of their variations. Objective: In this paper we 

will do a literature review about the COEC and report a clinical 

case of this entity, emphasizing clinical, radiographic and 

histopathological aspects relevant to the diagnosis and 

treatment of this pathology. Conclusion:The Gorlin cyst is a 

distinct, unusual pathologic entity with radiographic features 

and variable histopathologies; it affects both the jaw and the 

maxilla, mainly in the front region and there is no preference for 

sex or race, emerging in most of the cases in the fourth decade 

of life; despite being more evident in adults, it may affect 

children as well and the Dentist must be alert to recognize the 

diagnosis of this pathology.
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O Cisto de Gorlin foi descrito inicialmente por 

Gorlin et al. em 1962, e quase simultaneamente por Gold 

em 1963, que o denominaram de cisto odontogênico 

calcificante e queratinizado. Desde então, a lesão tem 

sido reconhecida por muitos patologistas, e vários relatos 

surgiram na literatura (CARVALHOSA et al., 2004; 

DURSO; RIBEIRO; FERREIRA, 2004). Anteriormente 

era diagnosticado como um ameloblastoma atípico ou 

como um tipo de odontoma (PINDBORG; CRAMER; 

TORLONI, 1984).

Somente em 1971 foi reconhecido pela OMS 

como entidade patológica distinta, e classificado como 

lesão cística não neoplásica pelo Centro de Referência 

Internacional para a Definição e Classificação 

Histológica dos Tumores Odontogênicos, Cistos dos 

Maxilares e Lesões Afins da OMS (PINDBORG; 

CRAMER; TORLONI, 1984). Atualmente a Organização 

Mundial de Saúde define o Cisto de Gorlin como tumor 

odontogênico, incluindo todas as suas variantes 

(NEVILLE et al., 2004).

O cisto odontogênico epitelial calcificante 

(COEC), é uma lesão rara que apresenta comportamento 

clínico variável e características histopatológicas 

peculiares, além de uma grande diversidade de 

terminologias, devido às suas variáveis clinica, 

radiográfica e microscópica (LI TJ; YU SF, 2003). Tem 

sido propostas várias sinonímias como tumor bucal de 

Malherbe, ameloblastoma atípico e tumor odontogênico 

calcificante de células fantasmas, onde há uma 

concordância geral de que o referido cisto é uma lesão 

odontogênica de desenvolvimento (REGESI; SCIUBBA, 

1994). A sua origem pode ser do epitélio reduzido do 

esmalte, a partir de ameloblastos bem diferenciados, ou 

ainda por epitélio odontogênico ativo (DURSO; 

RIBEIRO; FERREIRA, 2004). O objetivo deste artigo é 

fazer uma revisão de literatura sobre o COEC e relatar 

um caso clínico desta entidade, enfatizando aspectos 

clínicos, radiográficos e histopatológicos relevantes para 

o diagnóstico e tratamento desta patologia.

 

Desde a identificação inicial do COEC em 1962, 

o mesmo tem sido reconhecido como uma lesão central 

(intra-óssea) de ocorrência na maxila ou mandíbula, 

porém ocasionalmente pode se mani festar  

perifericamente (extra-ósseo). Quando extra-ósseo 

aparecem como tumorações locais, e quando intra-

ósseos, produzem uma expansão generalizada no local 

da ocorrência (Buchner, 1991).

Ocorre igualmente na mandíbula e maxila, 

preferencialmente na região anterior (de incisivos e 

caninos). Pode surgir em qualquer idade, mas na 

maioria dos casos na média dos 40 anos de idade e não 

tem predileção por sexo ou raça (NEVILLE et al., 2004).

Clinicamente, o COEC na sua grande maioria se 

manifesta como lesão cística, não neoplásica e indolor, 

provocando expansão na mandíbula ou maxila, 

podendo ou não exibir perfuração da tábua óssea. 

Podem estar associados a dentes inclusos e provocar 

reabsorção dentária. Buchner em 1991 reviu 215 casos 

de COEC central e desses, 133 casos (62%) 

apresentaram expansão óssea, 10 casos (4,5%) 

perfuração da tábua óssea, 34 casos (16%) reabsorção 

radicular e 68 casos (32%) estavam associados a dentes 

não erupcionados. 

Microscopicamente, o cisto odontogênico 

epitelial calcificante, é na maioria dos casos (86 a 98%) 

uma lesão cística bem definida com uma cápsula fibrosa 

e um limitante epitelial de 4 a 10 células. As células 

basais do revestimento epitelial podem ser colunares ou 

cuboidais que lembram ameloblastos, e as camadas de 

epitélio arranjado frouxamente que lembram o retículo 

estrelado do órgão do esmalte (NEVILLE et al., 2004). 

No epitélio, observam-se massas de células fantasmas 

que possuem grande tendência a calcificação. As 

células fantasmas representam células com normal ou 

anormal queratinização, derivadas da transformação 

metaplásica do epitélio odontogênico. No entanto, os 

aspectos morfológicos das células fantasmas parecem 

ser diferentes dos de natureza odontogênica, 

principalmente da matriz do esmalte (DURSO; 

RIBEIRO; FERREIRA, 2004). Hong, Ellis e Hartman 

(1991) sugerem que as células fantasmas são 

caracterizadas pela ausência de núcleo, com 

preservação das fronteiras celulares, resistentes à 

reabsorção, indutoras de granulomas do tipo corpo 

estranho e com potencial de calcificação. No 

revestimento epitelial pode se observar material 

dentinóide e múltiplos cistos filhotes e no interior da 

cavidade conteúdo hemorrágico (HONG; ELLIS; 

HARTMAN, 1991). 

Outros tipos de tumores odontogênicos, como o 

ameloblastoma, odonto-ameloblastoma, fibroma 

ameloblástico, fibro-odontoma ameloblástico e tumor 

odontogênico adenomatóide podem estar associados 

ao  COEC e  en tão  o  mesmo demons t ra r  

microscopicamente áreas características de tais 

tumores (ZEITOUN; FRACDS; MOSADOMI, 1996). 

Radiograficamente a lesão mostra-se na 

maioria dos casos unilocular radiotransparente bem 

definida, ainda que ocasionalmente apresenta-se 

multilocular. Estruturas radiopacas estão presentes em 

50% dos casos em quantidades e formas variáveis 

(NEVILLE et al., 2004). 
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O diagnóstico é concluído após a realização e 

avaliação de exames radiográfico e histopatológicos. O 

exame de tomografia computadorizada (TC) é de grande 

valia para analisar e avaliar a extensão corretamente 

desta lesão, já que o seu comportamento biológico pode 

ser variável, auxiliando assim a visualização dos limites 

da lesão e de estruturas anatômicas envolvidas, o que 

facilita o planejamento do tratamento.  Em experiências 

clínicas realizadas por Praetorios, Hjorting-Hancen e 

Gorling (1975) foi visualizado o rompimento de corticais 

ósseas pelo COEC apenas na TC e nos exames 

radiográficos convencionais não foi possível obter esses 

detalhes, devido a sobreposição das estruturas 

anatômicas. Apesar das vantagens de se ter exame de 

TC para avaliar um caso clínico, não se deve desprezar 

os exames radiográficos de filmes planos, pois além de 

serem mais baratos, de fácil execução, nos permitem a 

visualização e o posicionamento dos dentes com maior 

faci l idade do que nos cortes tomográf icos 

(CARVALHOSA et al., 2004).

Há um consenso entre os autores quanto à 

forma de tratamento, sendo a mais preconizada a 

enucleação cirúrgica do cisto odontogênico calcificante 

(SHEAR, 1994), no entanto quando o mesmo está 

associado a outras lesões como odontomas ou 

ameloblastoma, o tratamento e o prognóstico devem 

levar em consideração a presença da lesão associada 

(BUCHNER, 1991). Ainda em relação ao tratamento, 

alguns autores como Neville et al. (2004) levam em 

consideração a possível recidiva, caso a lesão não tenha 

sido removida completamente. 

A descrição a seguir apresenta o diagnóstico de 

um Cisto de Gorlin: Paciente sexo masculino, 

leucoderma, nove (9) anos de idade, compareceu a 

clínica particular de odontologia na cidade de Pontes e 

Lacerda, estado do Mato Grosso. Percebeu-se que havia 

um diastema entre os dentes 21 e 22. Exame radiográfico 

foi realizado (Figura 1) e observou-se uma lesão 

radiolúcida bem delimitada, de aproximadamente 0,7 

mm acometendo região anterior da maxila. Havia 

abaulamento da cortical óssea na vestibular, mas não 

havia deslocamento dental nem reabsorção radicular. A 

mucosa na área da lesão era normocorada e os 2 

elementos tinham vitalidade pulpar. Devido às 

características de lesão benigna optou-se pela excisão 

total da lesão. No ato na excisão não se observou 

rompimento da cortical óssea. Macroscopicamente o 

fragmento coletado apresentava coloração branca com 

áreas acastanhadas, formato ovalado, superfície lisa, 

consistência mole e media 9 x 7 x 6 mm. A peça  foi 

enviada para o serviço de patologia do HGUUNIC, e as 

características histopatológicas (Figuras 2, 3 e 4) 

concluíram o diagnóstico de CISTO DE GORLIN (Cisto 

Odontogênico Epitelial Calcificante).

Figura 1. Observa-se uma imagem radiolúcida e bem 
delimitada, acometendo região anterior da maxila.

Figura 3. O corte histológico corado em H.E. revela área de 
atividade proliferativa epitelial (A), e células fantasmas 
multinucleadas (B). (Aumento original 100x, H.E).

A B

Figura 2. O corte histológico corado em H.E. revela 
fragmento de cápsula cística (A) revestida por epitélio 
odontogênico, (B) composta por poucas camadas 
celulares (C) e áreas de atividade proliferativa permeada 
por células fantasmas (D). Nota-se ainda conteúdo 
hemorrágico na cavidade cística (E). (Aumento original 
40x, H.E.).

B A C
D
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Figura 4. O corte histológico corado em H.E. revela maior 
aumento da área de proliferação do epitélio de 
revestimento, demonstrando células epiteliais (A) e de 
permeio células fantasmas (B). (Aumento original 1000x, 
H.E.).

O Cisto de Gorlin foi descrito pela primeira vez 

em 1962 por Gorlin, como entidade distinta do grupo dos 

cistos odontogênicos, sendo seguido por Gold em 1963, 

que descreveu um cisto epitelial calcificante 

queratinizado, mais tarde também sugerido por Sauk em 

1973. Apesar de ter sido reconhecido como uma entidade 

patológica distinta, o cisto odontogênico calcificante 

mostra diversas variantes com comportamentos 

biológicos, clínicos e histopatológicos (CAWSON; 

BINNIE; EVENSON, 1997; GOLD, 1963).

O COEC na grande maioria dos casos 

manifesta-se como uma lesão indolor, que causa 

aumento volumétrico. As lesões distribuem-se 

igualmente pela mandíbula e maxila, preferencialmente 

na região anterior, sem predileção por sexo (ARAÙJO; 

ARAÙJO, 1984) ou raça, surgindo na maioria dos casos 

na média dos 40 anos de idade (NEVILLE et al., 2004). O 

caso clínico por nós relatado acomete a região anterior 

da maxila de uma criança de 9 anos, idade incomum para 

o aparecimento desta patologia.

O COEC manifesta-se radiograficamente como 

lesão intra-óssea circunscrita, radiolúcida, com presença 

muitas vezes de estruturas radiopaca. Em nosso caso 

observamos lesão radiolúcida bem delimitada em região 

anterior de maxila.

 Buchner (1991) descreveu esta lesão como uma 

imagem radiolúcida unilocular ou multilocular com 

bordas limitantes, circunscrita e podendo causar 

expansão e perfuração da tábua óssea, deslocamento 

dental e reabsorção radicular. Devido à realização de um 

diagnóstico precoce, no caso clínico apresentado não 

houve perfuração da tábua óssea, mobilidade dentária e 

reabsorção radicular, fatores estes determinantes no 

prognóstico e resultado pós  operatório.

O tratamento resume-se na enucleação 

cirúrgica quando o COEC não está associado a nenhum 

outro tumor odontogênico. Caso isso ocorra, deve-se 

considerar no tratamento as características da lesão 

associada (NEVILLE et al., 2004). Durso, Ribeiro e 

Ferreira (2004) referem baixa ou nenhuma ocorrência de 

recidiva ao cisto, quando executada a remoção 

cirúrgica.

1) O Cisto de Gorlin é uma entidade patológica distinta, 

incomum e com características clínicas, radiográficas e 

histopatológicas variáveis;

2) Acomete tanto mandíbula como maxi la, 

preferencialmente na região anterior e não existe 

predileção por sexo ou raça, surgindo na maioria dos 
acasos na 4  década de vida;

3) Apesar da ocorrência mais evidente em adultos, o 

COEC pode acometer crianças e o Cirurgião Dentista 

deve estar atento para realizar o diagnóstico desta 

patologia. 
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