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RESUMO

Dentre os cistos odontogênicos, o ceratocisto apresenta grande importância devido à sua agressi-
vidade e alta incidência de recidiva. Os autores apresentam uma breve revisão da literatura e descrevem
um caso clínico de ceratocisto de grande dimensão em corpo e ângulo mandibular de um paciente jovem,
evidenciando suas características clínicas, radiográficas e as técnicas de tratamento.
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ABSTRACT

Among the odontogenic cysts, the keratocyst has huge importance due to its aggressiveness and
high recurrence incidence. The authors present a brief review of the literature and describe a case report
of a great dimension keratocyst in body and mandibular branch of a young patient, emphasizing
clinical and radiographic characteristics and existent options of treatment.

Key words: Odontogenic cysts, Recurrence, keratocyst.

INTRODUÇÃO

Segundo SHEAR (1989), o ceratocisto odon-
togênico é um distúrbio de desenvolvimento origi-
nado a partir do epitélio odontogênico, desenvol-
vendo-se no local de um dente. Para KRAMER et
al. (1992), este tipo de cisto origina-se da lâmina
dentária ou de seus restos epiteliais, sendo desco-
nhecido o estímulo para sua formação.

Histologicamente os ceratocistos se caracteri-
zam por possuir uma cápsula de tecido conjuntivo
delgada e friável, aderida a um epitélio de forramen-
to facilmente destacável. O forramento epitelial pode
ser ortoceratinizado ou paraceratinizado e, em am-
bos os casos, a parede do cisto mostra muitas rugo-
sidades. A espessura do forro epitelial geralmente varia
entre oito a dez camadas de células. A camada basal
é em paliçada com núcleos proeminentes polariza-
dos e intensamente corados. A superfície do tipo pa-
raceratinizada constitui aproximadamente 85% a
95% de todos os ceratocistos. A distinção histológica
entre as variantes celulares ortoceratinizada e para-
ceratinizada é devido à sua diferença de comporta-
mento. O primeiro é menos agressivo, com um índi-
ce de recidiva muito baixo em comparação a super-
fície paraceratinizada (REGEZI, SCIUBBA, 1991).

A incidência na mandíbula é 3 a 4 vezes maior
que na maxila, com preferência pela região dos ter-
ceiros molares no ângulo da mandíbula (REGEZI,
SCIUBBA, 1991; GREGORI, 1996; TOMMASI,
2002) de onde se estendem para ramo ascendente,
processo coronóide e, ainda, em direção ao corpo
da mandíbula. Na maxila, quando não tratados, in-
vadem os seios maxilares, podendo, principalmente
após a 5a década de vida, comprometer o assoalho
da cavidade orbitária (GREGORI, 1996). Pode ocor-
rer em qualquer idade, apresentando maior incidên-
cia entre a 2a e 3a décadas de vida ou por volta da 5a

década, com predileção pelo sexo masculino. Lesões
encontradas em crianças são, com freqüência, rela-
cionadas aos ceratocistos odontogênicos múltiplos que
se constitui em um dos componentes da Síndrome de

Carcinoma Nevóide de Células Basais ou Síndrome
de Gorlin-Goltz (REGEZI, SCIUBBA, 1991; GRE-
GORI, 1996; SAILER, PAJAROLA, 2000; TOMMA-
SI, 2002).

SANTOS, YURGEL (1999) realizaram um
levantamento de fichas de biópsia do hospital São
Lucas da PUC - RS e do laboratório de patologia
bucal da referida Universidade. Foram seleciona-
das 58 fichas entre os anos de 1977 e 1998 e cons-
tataram que 86,21% foram classificadas como pa-
raceratinizadas e 13,79% como ortoceratinizadas.
Quanto a sua localização, 62,5% das lesões na
maxila eram ortoceratinizadas e 82% das lesões
na mandíbula eram paraceratinizadas.

Os aspectos clínicos do ceratocisto são ca-
racterísticos, mas não patognomônicos. Sinais e
sintomas estão na maioria dos casos ausentes, sen-
do muitas vezes descobertos em exames radio-
gráficos de rotina. No entanto, quando presentes
manifestam-se como dor, aumento de volume dos
tecidos moles adjacentes, expansão do osso, dre-
nagem de secreção purulenta e manifestações neu-
rológicas como disestesia do lábio ou dos dentes
(GREGORI, 1996).

Radiograficamente, a variante ortoceratini-
zada apresenta-se como lesão unilocular na quase
totalidade dos casos (LI et al., 1998). A maioria
das lesões é circundada por uma margem de osso
esclerótico reacional de espessura fina, o que suge-
re um crescimento lento (FORSELL, 1980). Por
outro lado, esta margem óssea reacional pode não
ser uniforme em toda sua extensão, apresentando
má definição radiográfica, sugerindo descontinui-
dade. Este dado indica padrão desigual de cresci-
mento, denotando um comportamento biológico
mais agressivo (SHEAR, 1999). Estas lesões po-
dem se apresentar mimetizando cistos dentígeros,
ameloblastomas, cistos periodontais laterais e cis-
tos radiculares e o diagnóstico diferencial deve ser
instituído (SAILER, PAJAROLA, 2000).

Lesões multiloculares são geralmente encon-
tradas em região de ângulo e ramo ascendente da
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mandíbula (FORSSELL, 1980). Em relação à as-
sociação com dentes retidos, segundo HODGKIN-
SON et al. (1978), os terceiros molares inferiores
são os dentes mais envolvidos, enquanto que na
maxila são os dentes anteriores. Para FORSSELL
(1980), em 41% dos casos a coroa está envolvida,
assemelhando-se radiograficamente a um cisto den-
tígero. A reabsorção radicular externa de dentes
vizinhos também é observada em decorrência do
crescimento da lesão, com percentuais variáveis
entre 4% a 24% (FORSSELL, 1980; DAMMER et
al., 1997). O nervo alveolar inferior é afastado para
basal em lesões de grandes dimensões na mandí-
bula, não havendo perda da definição radiográfica
do canal mandibular (FORSSELL, 1980; SHE-
AR, 1999). Geralmente a radiografia panorâmica
fornece, com qualidade, a extensão da lesão cística
e sua relação com estruturas adjacentes, no entan-
to, a tomografia computadorizada apresenta de-
talhes mais precisos sobre a expansão da lesão, a
localização de dentes envolvidos e a topografia de
suas margens (espessura e perfuração das corticais
ósseas) do que as radiografias convencionais. O
uso racional indica as tomografias computadori-
zadas somente para as lesões extensas, particular-
mente as que envolvem a maxila e aquelas que
apresentam extensão para a cavidade nasal, orbi-
tária e espaço pterigomaxilar (MEARA et al., 1998).

O tratamento dos ceratocistos constitui-se
num permanente desafio para os cirurgiões, consi-
derando-se o seu índice de recidiva. Sabendo-se
que o diagnóstico pré-operatório não pode ser es-
tabelecido definitivamente sem suporte histológico,
a primeira etapa é realizar uma biópsia do cisto
(GREGORI, 1996; SAILER, PAJAROLA 2000).

CROWLEY et al. (1992), observando 449
ceratocistos, encontraram 12,2% da variante or-
toceratinizada. O índice de recidiva foi de 2,2%,
em comparação aos 42,6% dos paraceratiniza-
dos, analisados num período médio de 6,7 anos.

Segundo MARCUCCI (2002), a marsupiali-
zação pode ser usada como forma terapêutica em
primeiro tempo cirúrgico visando proteger estru-
turas nobres ou aguardando oportunidade cirúr-
gica para o paciente. Num segundo tempo cirúr-
gico, toda a lesão deverá ser removida adequa-
damente. No entanto, vários autores sugerem que
a técnica cirúrgica a ser utilizada nos ceratocistos
deva ser a enucleação seguida por curetagem
meticulosa da cavidade cística o tanto quanto a

anatomia adjacente permitir (SHAFER et al., 1987;
REGEZI, SCIUBBA, 1991; GREGORI, 1996;
SAILER, PAJAROLA, 2000; TOMMASI, 2002).

MEARA et al. (1998), numa casuística de 59
ceratocistos, trataram 52 lesões por simples enu-
cleação. As demais lesões, todas recidivadas ou
em pacientes com síndrome de Gorlin�Goltz, fo-
ram tratadas de forma mais agressiva. Três delas
receberam crioterapia, três foram ressecadas em
bloco e uma com ressecção segmentar e recons-
trução com enxerto de osso da porção anterior da
crista ilíaca. Os autores observaram índice de 35%
de recidivas em tempo médio de quatro anos de
seguimento. Deste valor, 60% ocorreram em pa-
cientes portadores de síndrome de Gorlin�Goltz.

VOORSMIT (1985), propôs que a solução de
Carnoy seja empregada antes da enucleação do cis-
to e não somente no tratamento da loja óssea. Uma
fenestração na parede do cisto é realizada e seu con-
teúdo é aspirado e o lúmen irrigado com solução
salina. A solução de Carnoy é aplicada no lúmen de
modo a cobrir toda a superfície interna por cinco
minutos, quando é então aspirada e o lúmen nova-
mente irrigado com solução salina. Devido ao tingi-
mento e a fixação tecidual que esta solução produz
na lesão, o cisto é facilmente identificado e clivado
dos tecidos moles e do tecido ósseo adjacentes.

FRERICH et al. (1994), em um estudo com
coelhos, expuseram o nervo alveolar inferior à solu-
ção de Carnoy por períodos de 30 segundos à 10
minutos e monitoraram a função nervosa. Em ex-
posições até 2 minutos não foi observada nenhuma
anormalidade eletrofisiológica e histologicamente não
houve infiltração detectável, já nas exposições de 3
minutos pouca resposta eletrofisiológica foi detecta-
da e histologicamente houve infiltração da solução
em pequena parte do nervo indicando dano parcial.
Após as exposições de 5 à 10 minutos não houve
resposta nervosa e a solução infiltrou completamen-
te no nervo indicando total lesão ao mesmo. Os au-
tores sugerem 3 minutos como tempo limite para o
uso da solução de Carnoy em procedimentos cirúr-
gico com exposição de feixes nervosos.

TAGESEN et al. (1990) compararam os índi-
ces de recidiva em ceratocistos tratados com enucle-
ação simples, enucleação combinada com criotera-
pia e enucleação com fixação prévia pela solução de
Carnoy. Encontraram, nos dois primeiros grupos,
36% de recidivas, e nenhuma recidiva no grupo da
solução de Carnoy e no período de um ano observa-
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ram completa reparação óssea neste grupo. Os au-
tores enfatizaram a necessidade de um campo cirúr-
gico completamente imóvel para o uso seguro da
solução de Carnoy, pelo seu alto poder de fixação.
Por outro lado, contra-indicam a utilização da crio-
terapia pela alta incidência de efeitos colaterais.

FORSSELL et al. (1988) analisaram o pós-
operatório de 75 ceratocistos durante cinco anos,
encontrando 43% de recidivas. Recidivas em por-
tadores da Síndrome de Gorlin�Goltz são mais fre-
qüentes em relação aos outros, o que implica num
acompanhamento o mais longo possível. Lesões
com infecção secundária, com perfuração das cor-
ticais, e com aspecto multilocular apresentaram
maior recidiva. Em relação ao tipo de tratamento
realizado, as lesões enucleadas em uma só peça
recidivaram em 18% , enquanto que as enucleadas
em vários fragmentos recidivaram em 56%.

RELATO DO CASO CLÍNICO

Paciente V.M.N, sexo masculino, 20 anos de
idade, raça branca, procurou o ambulatório de
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial do
Hospital Independência - ULBRA, com queixa de
aumento de volume do lado direito da face, na
região do corpo mandibular e sem queixa de sin-
tomatologia.

Ao exame físico intrabucal observou-se au-
mento de volume na região vestibular do lado
direito da mandíbula, com mesialização do den-
te 48 e sem deslocamento dos demais dentes. A
mucosa apresentava coloração normal com ex-
ceção no vestíbulo junto aos elementos dentários
48, 46 e 45 que se apresentava com coloração
cinza - azulada (Figura 1).

Através da realização de radiografia pano-
râmica observou-se a presença de extensa área
radiolúcida multilocular, delimitada por halo radi-
opaco, estendendo-se da região de ângulo ao corpo
mandibular do lado direito e envolvendo os ele-
mentos 48, 46, 45, 44 e 43. A partir de tomogra-
fia computadorizada observou-se o rompimento
das corticais ósseas vestibular e lingual em função
da expansão da lesão cística.

Através destes exames por imagem, estabe-
leceu-se o diagnóstico presuntivo de ceratocisto
mandibular (Figuras 2, 3, 4). A aspiração e uma
biópsia incisional foram realizadas com a finali-
dade de estabelecer um diagnóstico definitivo, que,
após análise histológica, confirmou-se a suspeita
de ceratocisto.

Figura 1 - Aspecto clínico intrabucal da região mandibu-
lar envolvida pela lesão.

Figura 2 - Radiografia Panorâmica mostrando o
envolvimento dos elementos dentais 43, 44, 45, 46 e 48 na
lesão cística.

Figura 3 - Corte axial de tomografia computadorizada
evidenciando extensão da lesão e envolvimento dos teci-
dos moles por vestibular.
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Sob anestesia geral em ambiente hospitalar,
foi realizado um acesso cirúrgico intrabucal com
incisão da região retromolar, sobre o rebordo al-
veolar, estendendo-se pelo sulco gengival e abran-
gendo os dentes 48, 46, 45, 44, 43, 42 e 41 e
finalizando em uma incisão relaxante na sínfise
mandibular. O amplo descolamento e retração do
retalho muco-periostal foi obtido e a dissecação
da lesão cística da mucosa bucal foi realizada (Fi-
gura 5). As exodontias dos elementos 48, 46, 45 e
44 com uso de fórceps 17 para molares e 151
para pré-molares, bem como a enucleação da le-
são cística com o auxílio de curetas de Lucas fo-
ram executadas cuidadosamente (Figura 6). A ir-
rigação abundante da cavidade óssea com solu-
ção salina, aspiração, aplicação de solução de
Carnoy durante 3 minutos com torunda de gaze,
com o feixe vásculo-nervoso alveolar inferior ex-
posto à solução, foi realizada logo em seguida
(Figuras 7 e 8).

Figura 4 - Cortes tomograficos coronais seriados mos-
trando a destruição da cortical óssea lingual.

Figura 5 - Acesso cirúrgico mucoperiostal envolvendo o
hemiarco inferior direito.

Figura 6 - Aspecto clínico após a exodontia dos elemen-
tos 44, 45, 46 e 48.

Figura 7 - Loja cística após a curetagem e a aplicação da
solução de Carnoy.

Figura 8 - Fragmentos da cápsula cística e dentes remo-
vidos.
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A sutura foi realizada com fio Vicryl 4-0 em
pontos isolados. O paciente recebeu alta hospitalar
24 horas após e a remoção da sutura foi realizada
10 dias após a cirurgia (Figura 9). O paciente apre-
sentou disestesia do nervo alveolar inferior do lado
tratado no pós�operatório. Em um controle clínico e
radiográfico de 3, 6 e 12 meses houveram sinais clí-
nicos e radiográficos de reparo ósseo da ferida ope-
ratória, não havendo sinais de recidiva da patologia.
O paciente continua em controle com a equipe cirúr-
gica, o que ocorrerá a cada semestre por um perío-
do mínimo de cinco anos (Figuras 10, 11 e 12).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da diferença de comportamento obser-
vada entre as variantes celulares ortoceratinizadas e
paraceratinizadas, a terapêutica cirúrgica preconi-
zada para o tratamento do ceratocisto odontogênico
é a enucleação associada à aplicação da solução de
Carnoy. A solução de Carnoy reduz consideravel-
mente o índice de recidivas, porém devemos consi-
derar seus efeitos nocivos quando aplicada sobre os
tecidos com tempo acima de três minutos.

O acompanhamento clínico e radiográfico dos
pacientes deve ser rigorosamente a cada 6 meses,
considerando-se a possibilidade de recidiva da le-
são, durante um tempo mínimo de cinco anos.
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