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RESUMO 

 

 

Silva YS. Eficácia da cirurgia conservadora na diminuição da recidiva do queratocisto 
odontogênico e do ameloblastoma sólido convencional/multicístico [tese]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2019. Versão Corrigida. 
 

 

O queratocisto odontogênico e o ameloblastoma sólido convencional/multicístico são 

lesões localmente agressivas que se desenvolvem nos ossos maxilares e que 

possuem uma alta taxa de recidiva se não forem tratadas apropriadamente. 

Portanto, o principal objetivo da terapia cirúrgica é a erradicação da lesão, 

diminuindo a possibilidade de recidivas pós-operatórias. Essas cirurgias geralmente 

causam um impacto negativo na estética e função do sistema estomatognático, 

sendo fundamental um esforço em busca de procedimentos que não causem um 

dano anatômico tão grande aos pacientes e que sejam suficientemente seguros no 

controle de recidivas. Contudo, muitas vezes a escolha da técnica operatória se 

apoia em conhecimentos de relatos/séries de casos e de experiêcias individuais, 

havendo uma carência de dados que consolidem determinado protocolo de 

tratamento, gerando dúvidas na tomada de decisões clínicas. O objetivo do presente 

estudo é fornecer suporte científico para auxiliar na tomada de decisão sobre a 

implementação de determinadas técnicas cirúrgicas conservadoras no tratamento do 

queratocisto e do ameloblastoma sólido convencional/multicístico por meio de quatro 

artigos científicos cuja elaboração reuniu questões relevantes na prática clínica.  

 

 

Palavras-chave: Cistos Odontogênicos. Ameloblastoma. Cirurgia Bucal. Tratamento 

Conservador. Descompressão Cirúrgica. Recidiva Local de Neoplasia.  
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ABSTRACT 

 

 

Silva YS. Efficacy of conservative surgery in the reduction of recurrence of the 
odontogenic keratocyst and solid/multicystic ameloblastoma [thesis]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2019. Versão Corrigida. 

 

 

Odontogenic keratocyst and solid/multicystic ameloblastoma are locally aggressive 

lesions of the jaws that have a high recurrence rate if not properly treated. Therefore, 

the main objective of the surgical treatment is the eradication of the lesion and the 

control of postoperative recurrences. These surgeries generally have a negative 

impact on the function and aesthetics of the stomatognathic system and efforts are 

necessary to conduct procedures that do not cause an extensive anatomical damage 

to the patients and that are sufficiently safe in the control of recurrence rate. 

However, the decision of a surgical technique is often based on results from case 

reports/case series, lacking of data that consolidates determinate treatment protocol, 

leading to doubts in the clinical decision. The aim of the present study is to provide 

scientific support to aid in the decision-making on the implementation of certain 

conservative surgical techniques in the treatment of the keratocyst and solid 

ameloblastoma through the presentation of four scientific articles which brought 

relevant topics in clinical practice. 

 

 

Keywords: Odontogenic Cysts. Ameloblastoma. Surgery, Oral. Conservative 

Treatment. Decompression, Surgical. Neoplasm Recurrence, Local. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

 As lesões odontogênicas que incidem na mandíbula e na maxila são, 

frequentemente, motivos de preocupação e ansiedade tanto dos seus portadores 

quanto daqueles que as tratam. Nesse contexto, o queratocisto odontogênico (QCO) 

e o ameloblastoma, doravante ameblastoma sólido convencional/multicístico (ASM), 

representam uma parcela importante dessas condições e merecem atenção especial 

quanto ao seu diagnóstico e tratamento. Ambas as lesões são conhecidas por 

apresentarem um comportamento biológico localmente agressivo e uma alta taxa de 

recidiva após sua remoção (Stoelinga, 2001; Nakamura et al., 2002). 

O QCO é um cisto odontogênico de desenvolvimento que se inicia a partir da 

proliferação de restos epiteliais ou ramificações da lâmina dentária devido a uma 

inativação homozigótica do gene PTCH1 em uma célula progenitora da lâmina 

dentária, levando a uma migração, diferenciação e apoptose celular anormal (Lo 

Muzio et al., 1999). Essa inativação pode ser atribuída à perda alélica em dois ou 

mais locos do cromossomo 9q22.3-q31 detectados no QCO (Levanat et al., 1996). O 

QCO também pode se desenvolver a partir de ilhas epiteliais e microcistos presentes 

na camada basal da mucosa oral que reveste o rebordo alveolar (Stoelinga, 2001; 

Philipsen, 2005; Shear; Speight, 2007; Speight et al., 2017). Ele se manifesta 

principalmente na região posterior da mandíbula de adultos jovens. Possui 

crescimento lento e indolor, com uma tendência a respeitar as corticais do osso 

envolvido. 

O ASM é um tumor odontogênico epitelial composto por epitélio odontogênico 

em um estroma fibroso maduro e se desenvolve a partir da proliferação de restos da 

lâmina dentária devido, principalmente, à ativação de proteíno-quinases ativadas por 

mitógenos (MAPK) em células da linhagem do ameloblastoma (Brown et al., 2014). 

De maneira similar ao QCO, manifesta-se principalmente na região posterior da 

mandíbula de adultos jovens. Possui crescimento lento e indolor, com uma tendência 

a perfurar as corticais do osso envolvido (Curi et al., 1997; Gardner et al., 2005; 

Vered et al., 2017). 

Ao longo dos anos, diversas terapias cirúrgicas foram propostas para o 

tratamento do QCO e do ASM. Percebe-se que a principal atenção gira em torno de 
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obter resultados que erradiquem a lesão com uma baixa taxa de recidiva pós-

operatória. Contudo, não podemos negligenciar os impactos estético-funcionais 

negativos e sequelas secundárias à remoção cirúrgica dessas lesões, que muitas 

vezes comprometem a qualidade de vida dos pacientes.  

 Basicamente, há dois tipos de tratamento das lesões odontogênicas: 

conservador e radical, prevalecendo a ideia de que na cirurgia radical, o risco de 

ocorrerem recidivas será expressivamente menor; contudo, estruturas importantes 

do sistema estomatognático costumam ser prejudicadas. Portanto, é necessário que 

haja um esforço na busca por procedimentos que não causem um dano tão 

agressivo aos pacientes e que sejam suficientemente seguros no controle de 

recidivas. 

 Devido à impossibilidade de conduzir ensaios clínicos randomizados no 

tratamento do QCO e do ASM, por questões éticas e clínicas, grande parte do 

conhecimento adquirido sobre os tratamentos dessas lesões se baseia em estudos 

de relatos/séries de casos e em experiências individuais, havendo uma carência de 

evidências científicas equilibradas que consolidem determinados protocolos de 

tratamento cirúrgico (Sharif et al., 2015). Por isso, e por outras questões, atualmente, 

muita atenção tem sido dada aos estudos de revisão sistemática (Higgins; Green, 

2011). Trata-se de um trabalho cuja metodologia é buscar nas bases de dados, 

todos os estudos possíveis acerca de um assunto específico. Uma de suas 

possibilidades consiste em comparar a eficácia terapêutica entre duas ou mais 

intervenções cirúrgicas a fim de responder a questões presentes na prática clínica, 

com ou sem o uso de recursos matemáticos ou meta-análise (Moher et al., 2009). 

Muitas vezes, os resultados de uma revisão sistemática poderão auxiliar ou 

determinar a tomada de decisão de cirurgiões e profissionais envolvidos no 

tratamento dos pacientes. 

 A presente tese de doutorado consiste na apresentação de quatro artigos 

científicos cuja elaboração reuniu questões relevantes na prática clínica sobre o 

tratamento do QCO e do ASM. A principal proposta é fornecer suporte científico para 

auxiliar na tomada de decisão sobre a implementação de determinadas técnicas 

cirúrgicas conservadoras no tratamento do QCO e do ASM, principalmente no que 

diz respeito ao controle de recidivas, bem como gerar novas perspectivas de 

pesquisa relacionadas ao tema. 
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2 PROPOSIÇÃO 

 

 

 O objetivo da presente tese é responder questões ainda controversas no 

tratamento do queratocisto odontogênico e do ameloblastoma sódido 

convencional/multicístico. Para tanto, quatro artigos científicos foram desenvolvidos 

e reunidos, buscando evidências científicas a fim de certificar se determinadas 

cirurgias conservadoras do QCO e do ASM são seguras e, principalmente, se 

possuem um impacto positivo na diminuição da taxa de recidiva sem, entretanto, 

causarem um dano estético-funcional importante ao sistema estomatognático. 

 Os quatro artigos mencionados no prefácio (Anexo A), estão apresentados 

em capítulos da seguinte maneira: 

Capítulo I. Tratamento conservador do queratocisto odontogênico primário e 

não sindrômico: uma visão geral da prática. 

 Capítulo II. Efeitos imediatos e tardios da solução de Carnoy na mandíbula de 

ratos Wistar. 

 Capítulo III. Recidiva do queratocisto odontogênico não sindrômico após 

marsupialização e enucleação tardia vs. enucleação: uma revisão sistemática e 

meta-análise. 

 Capítulo IV. A cirurgia conservadora do ameloblastoma sólido 

convencional/multicístico é uma escolha melhor do que a cirurgia radical com 

relação à recidiva? Uma revisão sistemática. 
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3 CAPÍTULO I 

 

 

Tratamento conservador do queratocisto odontogênico primário e não 

sindrômico: uma visão geral da prática  

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A última Classificação dos Tumores de Cabeça e Pescoço da Organização 

Mundial da Saúde (Speight et al., 2017) reavaliou os aspectos clínicos, radiográficos 

e biológicos do tumor odontogênico queratocístico e decidiu renomear essa lesão 

em queratocisto odontogênico. Contudo, a motivação para essa mudança pode ser 

um tanto quanto arriscada e controversa. Isso porque, trata-se de uma lesão 

potencialmente muito agressiva (Figura 3.1) e a mudança no seu nome pode causar 

dúvidas entre os cirurgiões, diminuindo o alerta de como tratá-la adequadamente 

(Stoelinga, 2018). 

 

Figura 3.1 – Radiografia panorâmica de paciente com QCO extenso no ramo mandibular direito, 
demonstrando a agressividade local dessa lesão 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Além de o QCO apresentar uma alta taxa de recidiva após seu tratamento 

(Shear; Speight, 2007), ele é potencialmente muito agressivo. Emerson et al. (1972) 

relataram dois queratocistos odontogênicos (QCOs) recorrentes que se estendiam 

para o mediastino via pescoço. Outros autores já relataram QCOs que se estendiam 

para a base do crânio (Jackson et al., 1993; Franc et al., 1996; Soost et al., 1999) e 

que penetraram no músculo temporal (Worral, 1992; Abé et al., 2014) e no músculo 

masseter (Yamamoto et al., 2013; Makarla et al., 2015). Quatro relatos de caso já 

foram publicados sobre QCOs recorrentes em enxertos ósseos (Schofield, 1971; 

Persson, 1973; Attenborough, 1974; DeGould; Goldberg, 1991). Cistos 

odontogênicos comuns não se comportam dessa forma (Stoelinga, 2018). 

 A agressividade do QCO pode ser atribuída ao alto índice mitótico do seu 

epitélio se comparado a outros cistos odontogênicos (Toller, 1967). Isso explicaria as 

recidivas após a sua enucleação/curetagem, que pode deixar alguns fragmentos 

císticos na cavidade óssea após a remoção. Ainda que essa lesão seja derivada de 

restos da lâmina dentária, ninhos de células epiteliais e/ou microcistos localizados na 

mucosa oral que recobre os rebordos alveolares também podem ser uma fonte 

importante para o desenvolvimento de lesões primárias ou recidivas (Stoelinga; 

Peters, 1973; Stoelinga, 2001, 2003a), principalmente na região posterior da 

mandíbula e maxila, onde perfurações ósseas estão quase sempre presentes. Esses 

ninhos de células epiteliais/microcistos são derivados da camada basal da mucosa 

oral e podem ser considerados hamartomas. Histologicamente, um fenômeno 

denominado “queda” ou “dropping off” pode ser visto em alguns casos (Stoelinga et 

al., 1973; Stoelinga, 1973, 2001, 2003a; Shear; Speight, 2007). Nos casos de QCOs 

oriundos da camada basal da mucosa oral (Stoelinga, 2003b; Al-Moraissi et al., 

2016), uma perfuração óssea pode ser facilmente detectada na tomografia 

computadorizada (TC) e, durante a remoção da lesão, tal região da mucosa oral 

estará aderida ao queratocisto. 

As teorias supracitadas sobre a sua origem e possíveis padrões de recidiva 

possuem um papel importante no planejamento do tratamento cirúrgico. Várias 

modalidades cirúrgicas, principalmente as conservadoras, têm sido sugeridas para o 

tratamento do QCO (Blanas et al., 2000; Al-Moraissi et al., 2017; de Castro et al., 

2018) como enucleação, enucleação com tratamento complementar (aplicação da 

solução de Carnoy, crioterapia ou ostectomia periférica), enucleação com ou sem 
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tratamento complementar associada à remoção da mucosa oral aderida ao cisto, 

marsupialização e marsupialização com enucleação tardia. 

No geral, as modalidades de tratamento do QCO sindrômico (associados à 

Síndrome do Carcinoma Nevoide de Células Basais (SCNCB)) são as mesmas para 

o QCO não sindrômico. Contudo, o padrão de desenvolvimento do queratocisto em 

pacientes com a síndrome é amplamente influenciado por alterações genéticas, 

como a inativação do gene supressor de tumor PTCH1, o que explicaria uma das 

razões pela qual esses pacientes frequentemente apresentam múltiplos 

queratocistos nos ossos maxilares. Portanto, nesses casos, uma recidiva pode ser, 

na verdade, um cisto primário (Stoelinga et al., 1973; Speight et al., 2017). 

O objetivo do presente estudo é fornecer um conhecimento possível de ser 

aplicado na prática clínica e discutir à luz da literatura as principais modalidades de 

tratamento do queratocisto odontogênico não sindrômico. 

 

 

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados MEDLINE, Web of 

Science, Scopus, Cochrane Library, Google Acadêmico e literatura cinzenta, 

buscando por estudos, preferencialmente em inglês ou português, sobre o 

queratocisto odontogênico ou tumor odontogênico queratocístico. As informações 

referentes à sua patogênese, características clínicas e de imagem, seu diagnóstico e 

modalidades de tratamento foram extraídas dos estudos recuperados a fim de 

coletarmos dados confiáveis para subsidiar uma política racional de tratamento. 
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 As seções a seguir tratam sobre a patogênese, os aspectos clínicos, os 

aspectos de imagem e o diagnóstico do QCO primário e não sindrômico. 

 

 

3.3.1 Patogênese do queratocisto odontogênico 

 

 

 Os QCOs se desenvolvem de restos ou ramificações da lâmina dentária como 

uma lesão intraóssea associada ou não a um dente incluso, principalmente na 

região da área dentada (ou seja, incisivos, caninos, pré-molares e 1º e 2º molares). 

Eles também podem se desenvolver a partir de ninhos de células epiteliais e/ou 

microcistos localizados na camada basal da mucosa oral, principalmente na região 

posterior dos ossos maxilares (ou seja, 3º molar, ângulo e ramo mandibular e 3º 

molar/tuberosidade maxilar) (Stoelinga; Peters 1973; Stoelinga 2001, 2003a). 

Queratocistos não sindrômicos também podem sofrer uma inativação/mutação do 

gene PTCH1, ativando a via de sinalização SHH e resultando na proliferação 

exacerbada do epitélio cístico (Shear; Speight, 2007; Speight et al., 2017). O 

queratocisto é uma lesão potencialmente muito agressiva e o consenso sobre ele ser 

um cisto odontogênico ou um tumor odontogênico ainda não foi completamente 

definido (Philipsen, 2005; Speight et al., 2017; Stoelinga, 2018). 

 

 

3.3.2 Aspectos clínicos do queratocisto odontogênico 

 

 

 Os QCOs crescem no espaço medular da mandíbula ou maxila sem causar 

expansão óssea ou causando apenas uma pequena expansão do osso cortical 

(Shear; Speight, 2007; Speight et al., 2017). Logo, lesões iniciais e pequenas são 

geralmente assintomáticas, a menos que se tornem infectadas (Stoelinga, 2001). 

Contudo, se a lesão vir a causar uma perfuração em alguma área mais delgada da 

cortical óssea mandibular ou maxilar, do aspecto intraósseo para o aspecto 
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extraósseo, poderá ocorrer um inchaço local (Figura 3.2). Isso ocorre 

frequentemente com cistos odontogênicos mais comuns como, por exemplo, o cisto 

radicular e o dentígero. Pacientes com QCOs extensos na região posterior da 

mandíbula podem desenvolver trismo. QCOs extensos na maxila podem se expandir 

para dentro do seio maxilar (Figura 3.3), causando uma obstrução nasal ipsilateral. 

Por outro lado, lesões que crescem mais lentamente tendem a estimular a aposição 

óssea periosteal, causando uma expansão das corticais ósseas sem perfurá-las. Os 

QCOs podem ocorrer em qualquer local dos ossos maxilares e acometem uma larga 

faixa etária de ambos os sexos; contudo, a sua incidência é mais comum na região 

posterior da mandíbula de homens na segunda e terceira décadas de vida 

(Philipsen, 2005). 

 

Figura 3.2 – QCO infectado causando dor e inchaço na região do dente 36 ausente 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Figura 3.3 – Radiografia panorâmica de paciente com QCO extenso no seio maxilar esquerdo, 
deslocando o dente 28 superiormente (seta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

3.3.3 Aspectos de imagem do queratocisto odontogênico 

 

 

Os QCOs comumente apresentam um aspecto radiográfico unilocular com 

halo radiopaco cuja margem pode ser ou não irregular, mas também podem ser 

multiloculares. Muitas vezes, eles não são facilmente distinguíveis de outros cistos 

odontogênicos mais comuns (Figura 3.4), podendo estar ou não relacionados com 

um dente, havendo casos em que a coroa dentária pode estar completamente 

dentro do queratocisto. Os QCOs também podem estar posicionados adjacentes ao 

aspecto lateral da raiz dentária, similar ao cisto periodontal lateral (Stoelinga, 2001). 

Em uma revisão de vários estudos sobre os aspectos radiográficos de 1138 QCOs, 

incluindo recorrentes e sindrômicos, encontramos 672 queratocistos uniloculares 

(59%), 342 multiloculares (30%) sendo que desses 1138 cistos, 202 tinham uma 

margem regular (18%) e 70 tinham uma margem irregular (6%) (McIvor, 1972; 
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Vedtofte; Praetorius, 1979; Irvine; Bowerman, 1985; Park; Kim, 1985; Brøndum; 

Jensen, 1991; Ong; Siar, 1995; Bataineh; al Qudah, 1998; Stoelinga, 2001; 

Nakamura et al., 2002; Boffano et al., 2010; Mamabolo et al., 2011; Ribeiro Junior et 

al., 2012; MacDonald et al., 2013; Simiyu et al., 2013; Tabrizi et al., 2014; Urs et al., 

2014; Berge et al., 2016; Cunha et al., 2016; Deepthi et al., 2016; Leung et al., 

2016). Infelizmente, todos os detalhes radiográficos dos queratocistos não foram 

reportados em todos os estudos. 

 

Figura 3.4 – Desenho esquemático de algumas das várias possibilidades de apresentação do QCO 
na mandíbula e na maxila, sendo geralmente confundidos com outros cistos 
odontogênicos comuns. As áreas cinzas representam a região posterior dos maxilares 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A tomografia computadorizada é uma ferramenta valiosa para detectar o QCO 

em todas as suas dimensões e com uma melhor definição de estruturas anatômicas 

próximas a ele como, por exemplo, o nervo alveolar inferior (NAI), o seio maxilar, a 

cavidade nasal etc. A TC permite detectar, com precisão, a localização e o tamanho 

da perfuração da cortical óssea, se presente (especialmente na região posterior dos 

ossos maxilares). Essa perfuração da cortical óssea é provavelmente a área onde a 

mucosa oral de recobrimento estará aderida ao queratocisto e tal região deve ser 

incluída na excisão cirúrgica. QCOs uniloculares menores, particularmente aqueles 

localizados na área dentada, podem ser facilmente confundidos com cistos 

odontogênicos comuns, especialmente com o cisto periodontal lateral. 
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 Na prática clínica, a imagem por ressonância magnética (IRM) possui um 

valor limitado, mas pode complementar a avaliação radiográfica, particularmente nos 

casos de queratocistos extensos com envolvimento dos tecidos moles. A IRM ajuda 

a diferenciá-los de ameloblastomas e outros cistos e tumores dos ossos maxilares. 

Ela detecta a presença de lojas e massas sólidas em meio à lesão, demonstrando 

também, a espessura da parede cística e a característica do conteúdo cístico pela 

intensidade do sinal do fluido intraluminal. Nós agrupamos os dados da IRM com 

contraste de 39 QCOs, relatados em dois estudos (Minami et al., 1996; Probst et al., 

2015) e encontramos 24 lesões uniloculares (62%) e 15 multiloculares (38%). A 

espessura da parede cística era fina em 26 QCOs (67%), espessa em 11 (28%) e a 

informação sobre a espessura da parede de dois cistos estava indisponível (Minami 

et al., 1996). Com relação ao conteúdo cístico, 21 QCOs eram císticos (54%), 13 

eram mistos, ou seja, cístico/sólido (33%), e 5 eram sólidos (13%). O conteúdo 

sólido, entretanto, deve ser atribuído à deposição de restos de queratina dentro da 

lesão e não a uma proliferação intraluminal da parede cística (Minami et al., 1996). A 

intensidade do sinal do fluido intraluminal, principalmente em lesões de conteúdo 

cístico, foi predominantemente heterogêneo (30 QCOs, 77%) ao invés de 

homogêneo (9 QCOs, 23%), sendo que essa característica é de particular interesse 

para distinguir os queratocistos dos ameloblastomas. 

 

 

3.3.4 Diagnóstico do queratocisto odontogênico 

 

 

A avaliação histopatológica por meio de uma biópsia incisional é o melhor 

método para diagnosticar o QCO antes da cirurgia, em casos de suspeita clínico-

radiográfica de que se trate de um queratocisto (Stoelinga, 2001); contudo, a biópsia 

incisional pode causar uma inflamação do QCO e interferir negativamente na análise 

histopatológica do espécime pós-cirúrgico. A parede do cisto é fibrosa e revestida 

por um epitélio paraqueratinizado fino e regular, de 5 a 8 camadas de células de 

espessura. A superfície de paraqueratina é tipicamente corrugada e a camada basal 

é bem definida e em paliçada, com núcleos hipercromáticos e áreas focais exibindo 

polaridade nuclear invertida (Philipsen, 2005; Shear; Speight, 2007; Speight et al., 

2017). Contudo, como mencionado acima, a inflamação do cisto pode causar um 
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resultado falso-negativo devido à metaplasia da parede cística. As características do 

epitélio paraqueratinizado e da camada basal podem ter desaparecido por completo 

(Rodu et al., 1987; Haring; van Dis, 1988). 

A biópsia por aspiração para detectar os níveis de proteína e flocos de 

queratina no fluido aspirado pode auxiliar no diagnóstico e ajudar a superar os 

problemas com os resultados histopatológicos. A presença de flocos de queratina ou 

um nível de proteína inferior a 4 gramas por 100 ml é indicativo de um QCO 

(Voorsmit,1984). 

 

 

3.3.5 Modalidades de tratamento do queratocisto odontogênico 

 

 

 As seções a seguir tratam sobre as modalidades de tratamento do QCO 

primário e não sindrômico. 

 

 

3.3.5.1 Recomendações gerais 

 

 

Dentes não vitais próximos ao queratocisto podem ser tratados 

endodonticamente e mantidos (Figura 3.5); contudo, dentes com a cápsula cística 

aderida à sua superfície radicular, com ou sem reabsorção externa causada pela 

lesão, devem ser removidos. Após a remoção total do QCO, os pacientes devem 

receber um acompanhamento radiográfico anual nos primeiros cinco anos e após 

isso, a cada dois anos. Já foi relatada recidiva 25 anos após a remoção do QCO 

(Stoelinga, 2001). 
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A 

B 

 
 
 
 
Figura 3.5 – Mesmo caso da Figura 3.2. Radiografia periapical de um QCO unilocular com halo 

radiopaco e margem regular entre o dente não vital 35 e o dente vital 37. Observe que 
o ligamento periodontal de ambos os dentes está preservado (A). O dente 35 foi tratado 
endodonticamente antes da cirurgia definitiva para a remoção do QCO (B) 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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3.3.5.2 Enucleação do queratocisto odontogênico 

 

 

A enucleação consiste na remoção total do cisto em um único fragmento, mas 

essa é uma tarefa difícil de ser conseguida por causa da parede cística frágil e friável 

dos QCOs. Por isso, muitas vezes é necessária uma curetagem da cavidade óssea 

para remover outros fragmentos císticos os quais, se deixados para trás na cavidade 

óssea após a remoção do QCO, aumenta o risco de recidiva (Blanas et al., 2000; Al-

Moraissi et al., 2017). Portanto, caso essa lesão tenha sido diagnosticada antes da 

cirurgia definitiva, a enucleação ou curetagem sem um tratamento complementar da 

cavidade óssea pode não ser o melhor tratamento. 

Nenhum tratamento adicional é necessário nos casos de QCOs pequenos de 

aproximadamente 1 cm de diâmetro ou menor (comumente na área dentada) que 

foram diagnosticados após a enucleação ou curetagem, mas esses pacientes devem 

ser submetidos a um acompanhamento radiográfico cuidadoso. Recidivas na área 

dentada podem ser tratadas sem muitos danos aos pacientes. 

 

 

3.3.5.3 Remoção da mucosa oral de recobrimento aderida ao queratocisto 

 

 

Se a tomografia computadorizada demonstrar uma perfuração da cortical 

óssea, a mucosa oral de recobrimento e sua aderência ao queratocisto sempre 

deverá ser removida com uma margem de segurança a fim de remover ninhos de 

células epiteliais e/ou microcistos localizados nessa região (Stoelinga, 2001, 2003a; 

Al-Moraissi et al., 2016). 

 

 

3.3.5.4 Enucleação do queratocisto odontogênico seguida da aplicação da solução 

de Carnoy 
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A aplicação da solução de Carnoy (SC) é provavelmente a melhor opção de 

tratamento complementar e o tratamento conservador mais eficaz na redução da 

taxa de recidiva dos QCOs (Blanas et al., 2000; Johnson et al., 2013; Al-Moraissi et 

al., 2017). Trata-se de um procedimento seguro, de fácil execução e de baixo custo 

(Silva, 2016). Essa solução é composta por 60% de álcool absoluto, 30% de 

clorofórmio, 10% de ácido glacial acético e 1 grama de cloreto férrico. A SC causa a 

fixação/inativação imediata de possíveis células epiteliais deixadas para trás após a 

enucleação ou curetagem e também inativa ninhos de células epiteliais e/ou 

microcistos localizados na área da perfuração da cortical óssea, se presente. Após a 

remoção do QCO, a aplicação é feita com uma gaze embebida na SC, a qual é 

esfregada na cavidade óssea com o auxilio de uma pinça Kelly curva (Stoelinga, 

2001) por um período de minuto (Voorsmit, 1984). Após isso, lavar abundantemente 

a cavidade óssea com solução salina. Deve-se evitar aplicá-la sobre o nervo alveolar 

inferior, ligamento periodontal de dentes adjacentes e sobre a fina parede do seio 

maxilar por causa de potenciais danos irreparáveis a essas estruturas. 

Apesar de os resultados positivos da solução de Carnoy na redução da taxa 

de recidiva do queratocisto odontogênico, uma falta de conhecimento sobre os seus 

hipotéticos efeitos em estruturas expostas no campo operatório como a necrose 

óssea e a má qualidade de neoformação óssea, levou muitos cirurgiões a questionar 

o seu uso e abandonar essa modalidade de tratamento complementar1. 

 

 

3.3.5.5 Enucleação do queratocisto odontogênico seguida de ostectomia periférica 

 

 

A ostectomia periférica pode ser a segunda melhor opção de tratamento 

complementar no controle da taxa de recidiva dos QCOs. Trata-se de um 

procedimento seguro e de baixo custo, demonstrando bons resultados na redução 

da taxa de recidiva por causa da remoção mecânica de remanescentes de células 

epiteliais, ninhos de células epiteliais e/ou microcistos presentes na cavidade óssea 

após a remoção do QCO (Blanas et al., 2000; Al-Moraissi et al., 2017). A ostectomia 

                                                             
 
1 No capítulo II da presente tese, abordaremos detalhadamente sobre o uso da solução de Carnoy no 
tratamento complementar do queratocisto odontogênico. 
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periférica é realizada com uma broca esférica larga, desgastando o tecido ósseo até 

uma profundidade de 1,5 mm ao longo de toda a cavidade óssea, sob constante 

irrigação com solução salina para evitar um sobreaquecimento do tecido ósseo. 

 

 

3.3.5.6 Enucleação do queratocisto odontogênico seguida de crioterapia 

 

 

A crioterapia é realizada com um spray de nitrogênio líquido (-196.6 °C) 

aplicado uma vez na cavidade óssea por 1 minuto, congelando remanescentes de 

células epiteliais, ninhos de células epiteliais e/ou microcistos presentes na cavidade 

óssea após a remoção do QCO, provocando a morte física das células patológicas 

até uma profundidade de 1,5 mm. Contudo, o uso desse tratamento complementar 

na redução da taxa de recidiva do queratocisto é controverso (Blanas et al., 2000; 

Al-Moraissi et al., 2017; de Castro et al., 2018). Aplicar o spray de nitrogênio líquido 

em mandíbulas fragilizadas após a remoção do queratocisto aumenta o risco de 

fratura patológica pós-operatória. 

 

 

3.3.5.7 Marsupialização e marsupialização e enucleação tardia 

 

 

A marsupialização é a conversão do QCO em uma cavidade integrante da 

cavidade bucal. Ela pode ser definitiva ou temporária (marsupialização e enucleação 

tardia). Quando o cisto é exposto ao ambiente bucal, o revestimento epitelial do 

QCO sofrerá um fenômeno denominado metaplasia, tornando-se indistinguível do 

epitélio da mucosa oral (Stoelinga; Peters, 1973) ao passo que o tamanho da 

cavidade cística fica menor por causa da sua descompressão, a qual pode ser 

monitorada em radiografias ou tomografias computadorizadas (TCs). Os QCOs se 

tornam menos agressivos após a metaplasia, mas ainda possuem uma alta taxa de 

recidiva (Blanas et al., 2000; Johnson et al., 2013; Al-Moraissi et al., 2017). Por outro 

lado, a marsupialização por aproximadamente 12 a 18 meses e enucleação tardia 

demonstra um melhor resultado sobre a taxa de recidiva (de Castro et al., 2018), 

desde que o fragmento para a marsupialização seja removido na região da 
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perfuração da cortical óssea2, se presente (comunicação pessoal com o Professor 

Emérito Paul Stoelinga da Universidade de Radboud. Veja a seção 3.3.5.3 

“Remoção da mucosa oral de recobrimento aderida ao cisto”). A marsupialização 

pode ser incômoda ao paciente. Por isso, ela é geralmente mais indicada em 

pacientes idosos ou sistemicamente comprometidos com queratocistos extensos. 

 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os queratocistos odontogênicos merecem atenção especial sobre os outros 

cistos odontogênicos comuns, com relação ao seu diagnóstico, plano de tratamento 

e tratamento em si. Apesar de a recente mudança no nome dessa lesão, de tumor 

para cisto odontogênico, os QCOs podem se comportar como um tumor e causar 

dúvidas entre os cirurgiões, diminuindo o alerta de como tratá-los adequadamente.  

A princípio, radiografias e tomografias computadorizadas são suficientes para 

a avaliação dos QCOs. Nós recomendamos que lesões suspeitas sejam 

diagnosticadas antes da decisão de qual tratamento definitivo será executado. Em 

pacientes saudáveis, a enucleação do QCO em conjunto com a remoção da mucosa 

oral de recobrimento aderida ao cisto, seguida da aplicação da solução de Carnoy 

na cavidade óssea deve ser o tratamento de escolha. Em casos de queratocistos 

extensos, principalmente na região posterior da mandíbula, a marsupialização por 12 

a 18 meses antes do tratamento definitivo é uma boa opção para reduzir o seu 

tamanho a fim de diminuir os riscos do procedimento cirúrgico. 

Eventualmente a visão geral da prática do tratamento conservador do QCO 

também pode ser aplicada ao tratamento de outras lesões odontogênicas agressivas 

como o ameloblastoma sólido convencional/multicístico3. 

 

 

 

                                                             
2 No capítulo III da presente tese, abordaremos detalhadamente sobre potencial da marsupialização e 
enucleação tardia na redução da taxa de recidiva do queratocisto odontogênico. 
 
3 No capítulo IV da presente tese, abordaremos detalhadamente sobre os efeitos da cirurgia 
conservadora na redução da taxa de recidiva do ameloblastoma sólido convencional/multicístico. 
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4 CAPÍTULO II 

 

 

Efeitos imediatos e tardios da solução de Carnoy na mandíbula de ratos Wistar 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A solução de Carnoy (SC) é atualmente utilizada por alguns patologistas para 

fixar tecidos biopsiados com o intuito de preservar a integridade das células, 

particularmente o seu núcleo (Dias et al., 2016; Pereira et al., 2015). Ela foi 

originalmente utilizada por Cutler e Zollinger (1933) para tratar fístulas anais com 

bons resultados, os quais foram atribuídos às propriedades esclerosantes e 

hemostáticas da solução. Stoelinga foi o primeiro cirurgião a utilizá-la para tratar a 

cavidade óssea após a enucleação de queratocistos odontogênicos (Stoelinga; 

Peters, 1973). Em um estudo prospectivo longo sobre o tratamento complementar do 

QCO com a SC, observou-se uma baixa taxa de recidiva (Stoelinga, 2001). Al-

Moraissi et al. (2017) publicou uma revisão sistemática corroborando com as 

observações de Stoelinga (2001). 

 O real mecanismo da eficácia da SC já foi estudado por Voorsmit (1984). Ele 

utilizou a fórmula proposta por Cutler e Zollinger (1933), a qual consiste em 60% de 

álcool absoluto, 30% de clorofórmio, 10% de ácido glacial acético e 1 grama de 

cloreto férrico e expôs à SC, amostras de QCO com osso subjacente por períodos 

de 1, 5 e 60 minutos. Voorsmit descreveu uma excelente ação hemostática e uma 

rápida fixação local da lesão, bem como uma penetração moderada da SC no osso 

que variou de 0.72 a 1.81 mm de profundidade após 1 minuto e 60 minutos, 

respectivamente. Ele não mencionou nenhuma necrose óssea além de uma autólise 

superficial de osteócitos. Ele também avaliou, da mesma forma, os efeitos da SC em 

uma amostra de nervo alveolar inferior humano fresco e não encontrou danos às 

suas estruturas neurovasculares além de uma fixação tecidual superficial do seu 

revestimento fibroso espesso e uma penetração da SC de 0.33 mm de profundidade 

após 60 minutos de exposição. 
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 Após essa publicação (Voorsmit, 1984), mais dois estudos foram realizados 

para avaliar os possíveis danos da SC no NAI. Frerich et al. (1994) utilizaram NAI de 

coelhos e verificaram uma diminuição dos impulsos elétricos do nervo após 5 

minutos de exposição à SC, confirmado histologicamente. Loesher e Robinson 

(1998) realizaram uma pesquisa semelhante, utilizando nervos safenos de ratos, e 

veficaram uma diminuição do potencial de ação composto e distúrbios sensoriais 

após 2 minutos de exposição à SC, que se extendeu após 2 semanas. Eles 

concluíram que instilar a SC dentro do cisto, como sugerido por Voorsmit (1985), 

pode provocar um dano permanente a nervos expostos na cavidade cística sob o 

QCO.  Apesar de as evidências a favor do uso da SC como tratamento 

complementar do QCO na diminuição de suas recidivas, vários autores alertaram 

contra o seu uso sem qualquer razão científica além de suposições (Zhao et al., 

2002; Pitak-arnnop, 2010; Díaz-Belenguer et al., 2016). 

 O objetivo do presente estudo é examinar os efeitos da SC em mandíbulas 

saudáveis de ratos Wistar in vivo, com atenção especial aos efeitos prejudiciais no 

tecido ósseo, ou seja, necrose óssea, prejuízo na formação do coágulo sanguíneo e 

prejuízo na quantidade e qualidade de neoformação óssea. 

 

 

4.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Os princípios éticos de experimentação animal no Brasil foram respeitados e 

a Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Odontologia da USP 

aprovou a presente pesquisa (protocolo no 001/2015). Foram alocados quinze ratos 

Wistar (Rattus Norvegicus) machos de 60 dias de idade, pesando entre 250 e 350 

gramas. Durante todo o estudo, os animais permanceram em gaiolas coletivas de 

policarbonato com ventilação e exaustão de ar forçadas, temperatura ambiente de 

24o C, ciclo 12 horas claro e 12 horas escuro e acesso a ração e água à vontade. 

No momento da cirurgia, os animais foram pesados e anestesiados por meio 

de uma injeção intraperitoneal de 100 mg/kg de quetamina e 10 mg/kg de xilazina. 

As regiões submandibulares do lado direito e esquerdo foram infiltradas 0,6 ml de 

lidocaína a 2% com epinefrina 1:200.000. Após isso, o aspecto vestibular dos corpos 

mandibulares direito e esquerdo foram expostos por meio de acesso cutâneo 
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submandibular. Um defeito ósseo monocortical redondo de tamanho não-crítico (3 

mm de diâmetro por 0.5 mm de profundidade) foi cirurgicamente criado no corpo 

mandibular direito com uma ponta diamantada montada em um contra-ângulo em 

uma rotação de 1.500 rpm, sob constante irrigação com soro fisiológico (Silva et al., 

2016). Um pequeno pedaço de algodão estéril embebido em 0,1 ml de solução de 

Carnoy (60% de álcool absoluto, 30% de clorofórmio, 10% de ácido glacial acético e 

1 grama de cloreto férrico) (Cutler; Zollinger, 1933; Voorsmit, 1984) foi aplicado 

dentro do defeito ósseo monocortical por 5 minutos (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1 – Aplicação da solução de Carnoy no defeito monocortical na mandíbula do rato Wistar 
(setas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Após a remoção do algodão, o defeito ósseo foi lavado com soro fisiológico. É 

importante notar que não havia queratocisto ou qualquer outro tipo de lesão na 

mandíbula dos ratos Wistar. As cirurgias foram realizadas em ossos saudáveis e 

apenas simularam a aplicação da SC após a enucleação de um QCO mandibular. O 

mesmo procedimento foi realizado no corpo mandibular esquerdo, mas em vez do 
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uso da SC, aplicou-se um pequeno pedaço de algodão estéril embebido em 0,1 ml 

de soro fisiológico a 0,9% por 5 minutos. 

Os quinze animais foram subdivididos em três grupos, com cinco animais em 

cada grupo. No grupo A, a análise histológica foi feita imediatamente após as 

cirurgias. No grupo B, a análise histológica foi feita três dias após as cirurgias. No 

grupo C, a análise histológica foi feita dez dias após as cirurgias. Os animais dos 

grupos B e C tiveram os acessos cirúrgicos suturados e receberam analgésico via 

oral nas primeiras 24 horas após a cirugia. 

No momento da coleta dos espécimes, todos os animais receberam anestesia 

geral e imediatamente após a coleta, foram sacrificados. Os espécimes foram 

coletados pela exposição do defeito ósseo e ressecção mandibular alguns 

milímetros além da borda do defeito cirúrgico. Eles foram imediatamente imersos em 

solução fixadora (2% glutaraldeído + 2,5% formaldeído tamponado em solução 

cacodilato 0,1 Molar de pH 7,4) e submetidos à irradiação a 100% no forno de micro-

ondas Pelco 3440 (Ted Pella, Redding, CA, USA) em três ciclos de cinco minutos. 

Após as irradiações, os espécimes foram transferidos a um fixador fresco e deixados 

submersos durante a noite a 4º Celsius. Os espécimes foram descalcificados em 

solução de ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA a 4,13%, pH 7,2) por 30 dias, 

desidratados e incluídos em parafina no plano axial (Yamamoto-Silva et al., 2013). 

Esses espécimes foram seccionados no micrótomo Microm HM-360 em uma 

espessura de 5 micrômetros e corados com Hematoxilina e Eosina (H&E) para a 

obtenção de cortes histológicos. Esses cortes foram transferidos ao microscópio de 

luz convencional Leica DM2500 sob foco fixo e clareza de campo com magnificação 

de 20X e foram fotografados com magnificação de 100X pela câmera Leica DFC 295 

acoplada no microscópio. As imagens foram transferidas ao programa ImageJ 1.37a 

(National Institutes of Health, Bethesda, USA). 

Dois pesquisadores independentes avaliaram de maneira cega todos os 

cortes histológicos no programa ImageJ. Eles quantificaram em pixels, dentro dos 

defeitos ósseos, os seguintes parâmetros: quantidade de necrose óssea (Fondi; 

Franchi, 2007) no grupo A, quantidade de necrose óssea e coágulo sanguíneo no 

grupo B, e a quantidade de neoformação óssea no grupo C (Figura 4.2). 
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Figura 4.2 – Exemplo de quantificação da neoformação óssea no programa ImageJ (magnificação 

100X, H&E, veja figura 4.4 (B)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Os pixels dos parâmetros foram convertidos em porcentagem (área total do 

parâmetro dividida pela área total do defeito ósseo monocortical x 100) e todos os 

dados foram submetidos no programa Microsoft Excel 2013. 

A intensidade da inflamação (infiltrado inflamatório) dentro dos defeitos 

monocorticais foi avaliada qualitativamente pelos mesmos pesquisadores, que 

atribuíram os seguintes escores: 0 = nenhum, 1 = discreto, 2 = moderado, 3 = 

intenso e obtiveram o valor médio do escore. 

Posteriormente, todos os dados foram revelados e os pesquisadores 

verificaram e selecionaram juntos os dados mais confiáveis de um ou outro 

pesquisador, os quais foram submetidos à análise estatística. 

A análise estatística foi realizada no programa Statistical Package for the 

Social Sciences 23.0. O teste de Wilcoxon comparou a porcentagem média e a 

porcentagem da mediana da quantidade de necrose óssea, coágulo sanguíneo e 
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neoformação óssea entre os defeitos ósseos tratados com a SC e o soro fisiológico 

0,9%. Um valor de P < 0,05 foi considerado estatisticamente significante. 

 

 

4.3 RESULTADOS 

 

 

Todos os animais sobreviveram durante e após as cirurgias e os ratos dos 

grupos B e C não tiveram complicações pós-operatórias como infecção da ferida 

operatória. 

A solução de Carnoy não causou mais necrose óssea do que o soro 

fisiológico nos grupos A e B (P = 0.135 e 0.287, respectivamente), mas prejudicou a 

formação do coágulo sanguíneo três dias após sua aplicação (P = 0.019, Tabela 

4.1). A necrose óssea é uma área focal (ou várias áreas) de tecido ósseo sem 

coloração do núcleo dos osteócitos, circundada por lacunas osteocíticas vazias e por 

erosão óssea ao longo do aspecto interno do defeito monocortical (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 – As setas mostram as áreas de necrose óssea e as estrelas, a área de coágulo sanguíneo 
dentro do defeito ósseo monocortical três dias após a aplicação da solução de Carnoy 
(A) e três dias após a aplicação de soro fisiológico (B). Magnificação 100X, H&E 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Dez dias após as aplicações da SC e do soro fisiológico, os defeitos ósseos 

estavam parcialmente preenchidos com osso trabecular neoformado e 

apresentavam deposição progressiva de colágeno em áreas adjacentes a esse osso 

(Figura 4.4), não havendo diferença com relação à qualidade e quantidade de 

neoformação óssea entre a SC e o soro fisiológico (P = 0,459, Tabela 4.1). 
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Figura 4.4 – As estrelas mostram as áreas de neoformação óssea dentro do defeito ósseo 
monocortical dez dias após a aplicação da solução de Carnoy (A) e dez dias após a 
aplicação do soro fisiológico (B). Magnificação 100X, H&E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Tabela 4.1 – Teste de Wilcoxon para verificar a correlação entre a quantidade de necrose óssea, 
coágulo sanguíneo e a neoformação óssea 0, 3 e 10 dias após a aplicação da solução 
de Carnoy e do soro fisiológico dentro do defeito ósseo monocortical na mandíbula de 
ratos Wistar. O valor de P <0.05 aponta para uma diferença estatisticamente 
significante entre as substâncias e está representado pelo * 

 
 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O grupo A não apresentou um infiltrado inflamatório imediatamente após a 

aplicação da SC e do soro fisiológico. O grupo B demonstrou um infiltrado 

inflamatório discreto a moderado três dias após a aplicação da SC e um infiltrado 

inflamatório moderado a intenso três dias após a aplicação do soro fisiológico. O 

grupo C demonstrou um infiltrado inflamatório moderado dez dias após a aplicação 

da SC e um infiltrado inflamatório discreto dez dias após a aplicação do soro 

fisiológico. 

 

 

 

Grupo A B C 

 
Parametro 

 
Necrose 

óssea 

 
Necrose 

óssea 

 
Coágulo 

sanguíneo 

 
Neoformação 

óssea 

 
Porcentagem da área 

 
solução de 
Carnoy 

 

Média (±DP) 0.21% (±0.39) 1.28%  (±1.91) 15,26%  (±23.47) 5,57%  (±9.08) 

Mediana 
(±DP) 

0.00%  (0.00-
3.14) 

 

0.34%  (0.00-
7.68) 

4,99%  (0.00-
70.14) 

1,42%  (0.00-
28.24) 

 

 
soro 
fisiológico 
0,9% 

 

Média (±DP) 0.26%  (±0.60) 0.70%  (±1.02) 23,79%  (±22.85) 3,43%  (±6.09) 

Mediana 
(±DP) 

0.03%  (0.00-
1.54) 

0.18%  (0.00-
3.61) 

17.63%  (0.00-
76.17) 

0.00%  (0.00-
23.72) 

 

 
Valor de P do 
Teste de 
Wilcoxon 
 

 
0.135 

 
0.287 

 
0.019* 

 
0.459 
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4.4 DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo apontou para o efeito relativamente inócuo da SC no osso 

mandibular de ratos Wistar. A SC provocou um pouco de necrose óssea superficial 

ao longo do defeito ósseo, semelhantemente à necrose óssea provocada pelo soro 

fisiológico. Essa necrose óssea pode ter sido uma consequência da perfuração 

óssea no momento da criação cirúrgica do defeito ósseo monocortical. Infelizmente, 

tal viés foi inevitável; contudo, ele foi controlado o máximo possível por meio da 

execução de uma técnica cirúrgica minuciosa, realizada pelo mesmo operador e em 

um ambiente experimental controlado. Portanto, a fim de superar esse viés, 

podemos simplesmente supor que os defeitos tratados com a SC apresentariam 

ainda mais necrose óssea do que os defeitos tratados com soro fisiológico, no caso 

de um dano químico causado pela SC, o que de fato não ocorreu. Além disso, não 

houve diferença entre as duas substâcias com relação à quantidade e qualidade de 

neoformação óssea no período pós-operatório. Em geral, os resultados sobre a 

intensidade da inflamação foram semelhantes após aplicação da SC e do soro 

fisiológico. Contudo, as mandíbulas que receberam a SC demonstraram uma reação 

inflamatória menos intensa no 3º dia e mais intensa no 10º dia de pós-operatório. As 

mandíbulas que receberam o soro fisiológico demonstraram o fenômeno oposto, ou 

seja, uma reação inflamatória mais intensa no 3º dia e menos intensa no 10º dia. 

Clinicamente, esses padrões de inflamação não prejudicaram as funções orais dos 

animais. 

O número reduzido de espécimes por grupo foi consistente com os nossos 

objetivos científicos a fim de assegurar resultados confiáveis e reprodutíveis e, ao 

mesmo tempo, respeitar o princípio da redução de animais em pesquisa, 

minimizando o número de ratos Wistar submetidos às cirurgias. 

Extrapolando nossos resultados para a prática clínica, a principal ação da SC 

parece ser apenas a fixação imediata de possíveis células epiteliais ou de ilhas 

epiteliais/microcistos localizados na parede do cisto, remanescentes na cavidade 

óssea após a remoção insuficiente do queratocisto odontogênico. Os resultados do 

presente estudo estão alinhados com os resultados de Voorsmit (1984). Vale citar 

que vários países proibíram a venda e o uso de compostos com clorofórmio. 

Portanto, dependendo do local do estudo, a fórmula da SC atual poderá ser 
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ligeiramente diferente da prescrição original de Cutler e Zollinger (1933). Embora a 

SC com clorofórmio possa causar um maior dano da estrutura superficial se 

comparada à fórmula sem clorofórmio em amostras de mandíbula humana in vitro 

(Carvalho et al., 2018), nossos resultados mostraram que as prováveis 

consequências negativas do clorofórmio no campo operatório não são clinicamente 

relevantes. A SC com clorofórmio tem sido sugerida como sendo mais eficaz na 

redução da taxa de recidiva do QCO, mas isso não é estatisticamente significante 

(Dashow et al., 2015). Em nossa opinião, é improvável que a ausência do 

clorofórmio faça muita diferença. 

A instilação da SC dentro do QCO antes de sua enucleação, para facilitar a 

sua remoção, não é recomendada por dois motivos. Primeiro, o efeito fixador da 

solução pode atrapalhar a análise histopatológica do espécime cirúrgico do QCO. 

Voorsmit (1985) recomendou lavar o espécime cirúrgico com álcool 96% para evitar 

esse problema, mas, apesar disso, um dos autores do presente estudo (P. 

Stoelinga) sugeriu que a instilação da SC antes da enucleação do QCO ainda pode 

ser um sério problema. Em segundo lugar, na ocasião de um nervo estar 

posicionado sob o QCO, o contato prolongado da SC com a estrutura nervosa pode 

causar danos persistentes (Frerich et al.,1994; Loesher; Robinson, 1998); contudo, 

Frerich et al. (1994) e Loesher e Robinson (1998) utilizaram pequenos animais em 

seu estudo ao passo que Voorsmit (1984) utilizou nervos humanos, que possui um 

perineuro relativamente espesso em comparação ao de ratos e coelhos, e não 

encontrou nenhum dano nos axônios. 

A aplicação da SC na cavidade óssea após a enucleação do QCO (Leung et 

al., 2016) e outros tumores odontogênicos como, por exemplo, o ameloblastoma 

(Rajeshkumar et al., 2013; Slusarenko da Silva et al., 2018) deve ser considerada 

como um procedimento seguro ao paciente humano, desde que as recomendações 

de seu uso sejam seguidas (Stoelinga, 2001). De acordo com a literatura (Al-

Moraissi et al., 2017) a SC é provavelmente o tratamento complementar mais efetivo 

para evitar recidivas devido a células e ninhos epiteliais deixados na cavidade óssea 

após a cirurgia. 
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4.5 CONCLUSÃO 

 

 

 A solução de Carnoy não causou necrose óssea imediatamente após a sua 

aplicação nem interferiu na quantidade e qualidade da neoformação óssea na 

mandíbula de ratos Wistar in vivo, mostrando-se um procedimento seguro. 
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5 CAPÍTULO III 

 

 

Recidiva do queratocisto odontogênico não sindrômico após marsupialização 

e enucleação tardia vs. enucleação: uma revisão sistemática e meta-análise 

 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A marsupialização previamente à enucleação do queratocisto odontogênico 

(QCO) tem o potencial de reduzir a sua alta taxa de recidiva, além de diminuí-lo em 

tamanho a fim de facilitar sua remoção (Pogrel, 2005). Essa ideia se baseia no 

pressuposto de que o revestimento epitelial do QCO será submetido a um fenômeno 

denominado metaplasia, tornando-se indistinguível da mucosa oral (Schlieve et al., 

2014). O período em que o QCO fica exposto ao meio bucal pode variar entre 12 a 

18 meses. Geralmente, o seu tamanho se torna muito menor por causa da 

descompressão proporcionada pela marsupialização e esse processo pode ser 

monitorado em radiografias ou tomografias computadorizadas. 

 Visto que o QCO possui uma característica física extremamente frágil, uma 

das hipóteses sobre a ocorrência de recidivas se baseia na ideia de que células do 

revestimento cístico, ilhas epiteliais ou até mesmo microcistos podem ser deixados 

para trás após a sua enucleação. A marsupialização evitaria as recidivas por causa 

de remanescentes celulares do revestimento cístico mas, dificilmente, por causa de 

ilhas epiteliais ou microcistos presentes na camada basal da mucosa oral, a menos 

que essas ilhas epiteliais e microcistos também sejam removidos junto com o 

fragmento removido para realizar a marsupialização. 

Há ampla evidência de que, em mais de 50% dos QCOs da região posterior 

dos ossos maxilares, essas ilhas epiteliais e microcistos estão presentes na camada 

basal da mucosa oral (Stoelinga, 2001, 2003a, 2003b). Em algumas ocasiões, tanto 

em cistos esporádicos como em cistos associados à SCNCB, é possível detectar 

claramente esse fenômeno (Stoelinga; Peters, 1973; Stoelinga et al., 1973; 

Stoelinga, 2001, 2003a, 2003b; Shear; Speight, 2007). Embora o QCO ocorra a 

partir restos da lâmina dentária, como mencionado na maioria dos livros didáticos e 
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até mesmo na última versão do Livro da Organização Mundial da Saúde sobre a 

Classificação de Tumores de Cabeça e Pescoço (Speight et al., 2017), há boas 

razões para considerar a presença de microcistos ou aglomerados de ilhas epiteliais 

na camada basal da mucosa que recobre os processos alveolares, o ramo 

ascendente mandibular e a tuberosidade maxilar, como fontes alternativas de seu 

crescimento primário e/ou recidiva. 

 A marsupialização tem algumas vantagens interessantes, uma vez que pode 

incluir no seu plano de tratamento, ambas as teorias da ocorrência de recidivas do 

QCO. Ela deverá englobar o local onde há uma aderência entre o queratocisto e a 

mucosa oral sobrejacente (Figura 5.1), o que pode ser facilmente visualizado na TC 

(Figura 5.2), e será efetiva se o tecido mole e duro for removido com uma margem 

suficiente para expor o aspecto interno do cisto. Esse tecido mole de mucosa que 

incluirá parte da membrana cística deverá ser examinado para confirmar o 

diagnóstico de QCO e para detectar a presença de aglomerados de ilhas epiteliais e 

ou microcistos na mucosa oral. Teoricamente, a marsupialização reduzirá a taxa de 

recidiva porque irá suprimir ambas as possibilidades de recidiva. 

 

Figura 5.1 – Espécime de QCO como demonstrado na TC da Figura 5.2, com a mucosa oral 
sobrejacente aderida ao cisto. Observe a estreita conexão entre a mucosa e a lesão 
(setas) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Figura 5.2 – TC mostrando a perfuração da cortical óssea que revela a aderência entre o queratocisto 
e a mucosa oral sobrejacente 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

 Em uma série de três revisões sistemáticas, Al-Moraissi (Al-Moraissi et al., 

2016a, 2016b, 2017) abordaram os resultados de diversos tratamentos do QCO, 

incluindo a marsupialização com ou sem enucleação. No entanto, eles não 

destacaram a marsupialização e enucleação tardia, que é fundamentalmente 

diferente da marsupialização e que, portanto, deve ser estudada separadamente. 

 O principal objetivo desta revisão sistemática e meta-análise é avaliar os 

resultados da marsupialização e enucleação tardia do QCO.  

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

5.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 As seções a seguir demonstram o protocolo seguido, bem como o registro e a 

questão específica a ser respondida na presente revisão sistemática. 

 

 

5.2.1 Protocolo e registro 

 

 

 Esta revisão sistemática está de acordo com o procotolo do PRISMA - 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (Moher et al., 

2009) e foi registrada na plataforma PROSPERO - International Prospective Register 

of Systematic Reviews (identificação: CRD42017077486). 

 

 

5.2.2 Questão específica 

 

 

 Nós pretendemos responder a seguinte pergunta: “a marsupialização e 

enucleação tardia de queratocistos odontogênicos não sindrômicos tem o potencial 

de reduzir o risco de recidiva se comparada com a enucleação?”. 

 

 

5.2.3 Critério de elegibilidade 

 

 

 As seções a seguir demonstram os critérios de elegibilidade empregados na 

presente revisão sistemática. 

 

 

 

 

 

https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
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5.2.3.1 Critérios de inclusão 

 

 

 Foram incluídos, de acordo com o acrônimo PICOS (Population, Intervention, 

Comparison, Outcome and Study design), estudos que preencheram os seguintes 

critérios - P: pelo menos seis pacientes com QCO primário diagnosticados 

histologicamente (Philipsen, 2005); I: marsupialização e enucleação tardia com ou 

sem tratamento complementar (grupo intervenção); C: enucleação com ou sem 

tratamento complementar (grupo controle); O: avaliação pós-operatória da taxa de 

recidiva e um acompanhamento pós-operatório de no mínimo 3 anos em média; S: 

estudos observacionais e ensaios clínicos randomizados ou não-randomizados 

originais e em inglês. A excisão da mucosa de recobrimento foi considerada como 

uma parte da enucleação porque quando a mucosa oral está aderida ao queratocisto 

ela deve ser removida junto com a lesão. 

 Os trabalhos que preencheram os critérios de inclusão ou aqueles que 

geraram interesse, com base no título e resumo, foram selecionados para a 

avaliação do seu texto completo na segunda etapa desta revisão. 

 

 

5.2.3.2 Critérios de exclusão 

 

 

 Estudos sobre QCOs recorrentes ou ortoqueratocistos foram excluídos. 

Pacientes com a SCNCB (QCOs sindrômicos) também foram excluídos porque o 

padrão de desenvolvimento do QCO em pacientes sindrômicos é fortemente 

influenciado por alterações moleculares/genéticas, como a inativação do gene 

supressor de tumor PTCH1. Nesse caso, uma recidiva poderia ser, na verdade, um 

QCO primário. As razões para a exclusão dos estudos também foram registradas. 
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5.2.4 Estratégia de busca 

 

 

 A busca pelos artigos científicos foi conduzida online por dois revisores (Yuri 

Slusarenko da Silva e Maria da Graça Naclério-Homem) nas bases de dados 

MEDLINE (via PubMed), Web of Science, Scopus e Cochrane Library até 5 de 

agosto de 2017 com a seguinte combinação de palavras-chave: (((((Keratocystic 

Odontogenic Tumor) OR Keratocystic Odontogenic Tumour) OR Odontogenic 

Keratocyst)) AND treatment) AND ((recurrence) OR recurrence rate). Após isso, 

todos os trabalhos duplicados foram removidos. 

 

 

5.2.5 Seleção dos estudos 

 

 

 Todos os artigos recuperados, após a remoção dos trabalhos duplicados, 

tiveram seu título e resumo lidos de maneira independente pelos revisores Yuri e 

Maria da Graça (primeira rodada). As discordâncias nessa seleção foram resolvidas 

pela decisão do revisor Paul Stoelinga. Após isso, os trabalhos selecionados na 

primeira rodada tiveram seu texto completo avaliado de maneira independente pelos 

mesmos revisores (segunda rodada) a fim de serem considerados elegíveis ou não. 

Novamente, indecisões foram decididas pelo revisor P. Stoelinga. 

 

5.2.6 Extração dos dados 

 

 

Yuri e Maria da Graça submeteram separadamente todos os estudos 

elegíveis a uma análise qualitativa de seu conteúdo e extraíram os seus dados mais 

relevantes para um formulário elaborado a partir da pergunta específica do presente 

trabalho contendo: características demográficas e clínicas da população; quantidade 

e localização do QCO primário; quantidade de cirurgias com e sem marsupialização 

prévia e sua taxa de recidiva; média do período no qual ocorreram as recidivas e 

média do período de acompanhamento pós-operatório. 
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5.2.7 Análise do risco de viés 

 

 

 Para verificar a qualidade e o risco de viés dos estudos incluídos na presente 

revisão sistemática, adaptamos no programa Review Manager 5.34 alguns checklists 

recomendados pelo Instituto Joanna Briggs5. Esses estudos foram investigados de 

acordo com as seguintes questões: a. cirurgias realizadas no mesmo serviço, b. 

diagnóstico histológico de QCO, c. mesmo tratamento definitivo para os grupos 

intervenção e controle, d. avaliação adequada da taxa de recidiva, e. 

acompanhamento pós-operatório apropriado, f. marsupialização na região da 

perfuração cortical, g. revisão histológica da mucosa oral associada à membrana 

cística do fragmento removido para a marsupialização, a qual pode conter ilhas 

epiteliais ou microcistos. 

 

 

5.2.8 Síntese de resultados 

 

 

 A meta-análise foi realizada no programa Review Manager 5.3 e a Razão de 

Chances (RC) de ocorrerem recidivas (evento) com um intervalo de confiança de 

95% (IC 95%) foi a medida de efeito. A análise Mantel-Haenszel foi aplicada em um 

modelo de efeito randômico. O valor de P < 0.05 da síntese dos resultados na meta-

análise, obtido a partir do teste Z, foi considerado para providenciar significância 

estatística para a estimativa do efeito. A heterogeneidade entre os estudos foi obtida 

a partir do teste de qui-quadrado. Além disso, calculamos o Risco Relativo (RR) a 

partir da RC para facilitar a interpretação estatística e também calculamos a 

Redução do Risco Relativo (RRR) para dar a percentagem de redução da taxa de 

recidiva. 

 

 

                                                             
4 Review Manager (RevMan) [Computer program]. Version 5.3. Copenhagen: The Nordic Cochrane 
Centre, The Cochrane Collaboration, 2014. 
 
5 The Joanna Briggs Institute.  Joanna Briggs Institute Reviewers’ Manual:  2016 edition.   Australia: 
 The Joanna Briggs Institute; 2016. 
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5.3 RESULTADOS 

 

 

 As seções a seguir demonstram os resultados obtidos na presente revisão 

sistemática. 

 

 

5.3.1 Seleção dos estudos 

 

 

 A busca inicial resultou em um total de 748 artigos. A sequência de seleção 

com o número final dos trabalhos selecionados está demonstrada na Figura 5.3. Os 

motivos de exclusão dos estudos estão demonstrados na Tabela 5.1. 

 

 

Figura 5.3 – Fluxograma de seleção dos estudos 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 
Fonte: Adaptado de Moher et al. (2009). 
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Tabela 5.1 - Artigos excluídos e suas razões 

 

Razão Justificativa Autores (em ordem alfabética) Total 

 
Menos de 6 
pacientes 

 
Número insulficiente de 
participantes que foram 
submetidos ao 
tratamento do QCO 

 
Alstad e Abtahi (2017) / 
Bradley e Fisher (1975) / 
Ephros e Lee (1991) / Eyre e 
Zakrzewska (1985) / Ogunsalu 
et al. (2007) / Rossi et al. 
(2012) / Tonietto et al. (2011) 
 

7 

Possibilidade de 
dados duplicados 

Amostras de artigos 
diferentes que realizaram 
os tratamentos no 
mesmo serviço e período 

Kinard et al. (2013) / Kinard et 
al. (2015) / Marker et al. (1996) 
/ Meara et al. (1996) / Meara et 
al. (1998) 
 

5 

O diagnóstico não 
está claro 

 

Não há especificação 
do número de QCOs 
entre o total de cistos e 
tumores odontogênicos 
 

Adebayo et al. (2005) / 
Chapelle et al. (2004) / Lone et 
al. (2015) 

 

3 

Impossibilidade de 
distinguir QCO de 
ortoqueratocistos 

Lesões cisticas dos 
maxilares que são 
revestidas por epitélio 
ortoqueratinizantes não 
fazem parte do grupo 
do QCO 
 

Marker et al. (1996) / Maurette 
et al. (2006) / Noy et al. (2017) 
/ Pitak-Arnnop et al. (2010) / 
Rao e Kumar, (2014) / 
Zachariades et al. (1985) 

6 

Impossibilidade de 
distinguir QCOs 
não sindrômicos 
de lesões em 
pacientes 
portadores da 

SCNCB 

O número de QCOs 
esporádicos foi contado 
com os cistos 
sindrômicos 

Bande et al. (2010) / Cassoni et 
al. (2014) / Chirapathomsakul 
et al. (2006) / Dammer et al. 
(1997)  Farmand e Makek, 
(1983) /  Finkelstein et al. 
(2013) / Lone et al. (2015) / 
Madras e Lapointe (2008) / 
Meara et al. (1996) / Mello et 
al. (2011) / Schmidt e Pogrel 
(2001) / Tkaczuk et al. (2015) /  
Yang et al. (2011) 

13 

continua 
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Apenas um 
método de 
tratamento 

Há apenas um método 
de tratamento descrito, 
isto é, apenas casos 
que receberam 
marsupialização ou que 
não a receberam 

Madras e Lapointe (2008) / 
Stoelinga e Bronkhorst (1988) / 
Stoelinga (2001) / Alchalabi et 
al. (2017) / Alstad e Abtahi 
(2017) / Awni e Conn (2017) / 
Bande et al. (2010) / Boyne et 
al. (2005) / Cassoni et al. 
(2014) / Chirapathomsakul et 
al. (2006) / Chow (1998) /  
Dashow et al. (2015) / el-Hajj e 
Anneroth (1996) / Ephros e 
Lee (1991) / Eyre e 
Zakrzewska (1985) / Forssell et 
al. (1988) / Gao et al. (2017) / 
Gupta et al. (2016) / Irvine e 
Bowerman (1985) / Jensen et 
al. (1988) / Ledderhof et al. 
(2017) / Leung et al. (2016) / 
Levorova et al. (2015) / Marker 
et al. (1996) / Maurette et al. 
(2006) / Meara et al. (1996) / 
Meara et al. (1998) / Mello et 
al. (2011) / Ogunsalu et al. 
(2007) / Partridge e Towers 
(1987) / Pejovic et al. (2016) / 
Pitak-Arnnop et al. (2010) / 
Pogrel, (1993) / Rao e Kumar 
(2014) / Romano et al. (2016) / 
Rossi et al. (2012) / Sánchez-
Burgos et al. (2014) / Schmidt 
e Pogrel (2001) / Titinchi e 
Nortje (2012) / Tonietto et al. 
(2011) / Vedtofte e Prætorius 
(1979) / Voorsmit et al. (1981) / 
Yaman e Suer (2013) /  
Zachariades et al. (1985) / 
Zecha et al. (2010) / Zhou et al. 
(2012) 
 

46 

A taxa de recidiva 
não está clara 
para os casos de 
QCOs não 
sindrômicos 

Não é possível 
estabelecer uma 
relação precisa entre a 
taxa de recidiva após o 
tratamento do QCO 
primário porque ela foi 
contada junto com a 
taxa de recidiva do 
QCO sindrômico 

Chow (1998) / el-Hajj e 
Anneroth (1996) / Finkelstein et 
al. (2013) / Forssell et al. 
(1988) / Habibi et al. (2007) / 
Jattan et al. (2011) / Lipovec e 
Hren (2004) / Mello et al. 
(2011) / Partridge e Towers 
(1987) / Schmidt e Pogrel 
(2001) / Tkaczuk et al. (2015) / 
Yang et al. (2011) / 
Zachariades et al. (1985) 
 

13 

A taxa de recidiva 
não está clara 
para o tratamento 
do QCO primário 

Não é possível 
estabelecer uma 
relação precisa entre a 
taxa de recidiva após o 

Alchalabi et al. (2017) / Boyne 
et al. (2005) / Farmand e 
Makek (1983) / Guler et al. 
(2012) / Irvine e Bowerman 

14 

continuação 

 

continua 
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tratamento do QCO 
primário porque ela foi 
contada junto com a 
taxa de recidiva do 
tratamento do QCO 
recorrente, 
ortoqueratocistos e 
outros cistos/tumores 
 

(1985) / Jattan et al. (2011) / 
Maurette et al. (2006) / Madras 
e Lapointe (2008) / Meara et al. 
(1998) / Noy et al. (2017) / 

Pitak-Arnnop et al. (2010) / 
Schmidt e Pogrel (2001) / Yang 
et al. (2011) / Zhao et al. 
(2002) 

A taxa de recidiva 
não está clara 
para o tipo de 
tratamento 

Não é possível 
estabelecer uma 
relação precisa entre a 
taxa de recidiva e o tipo 
de cirurgia realizada 

Bande et al. (2010) / Dammer 
et al. (1997) / Finkelstein et al. 
(2013) / González-Alva et al. 
(2008) / Jattan et al. (2011) / 
Lipovec e Hren (2004) / Lone 
et al. (2015) / Tkaczuk et al. 
(2015) 
 

8 

A taxa de recidiva 
não está clara 
para o tipo de 
tratamento 

Não é possível 
estabelecer uma relação 
precisa entre a taxa de 
recidiva e o tipo de 
cirurgia realizada 

Anniko et al. (1981) / Bradley e 
Fisher (1975) / Dashow et al. 
(2015) / Kinard et al. (2015) / 
Vedtofte e Prætorius (1979) / 
Zhao et al. (2002) 
 

6 

Acompanhamento 
pós-operatório 
menor que 3 anos 

A média do período de 
acompanhamento pós-
operatório é menor que 
3 anos 

Guler et al. (2012) / Gupta et 
al. (2016) / Habibi et al. (2007) 
/ Kinard et al. (2013) / Maurette 
et al. (2006) / Titinchi e Nortje 
(2012) / Rao e Kumar (2014) / 
Yang et al. (2011) 
 

8 

O período do 
acompanhamento 
pós-operatório 
não está claro  

Não há informações 
acerca do período de 
acompanhamento pós-
operatório ou há 
apenas o prazo mínimo 
e máximo de 
acompanhamento 

Alchalabi et al. (2017) / Awni e 
Conn (2017) / Boyne et al. 
(2005) / Bradley e Fisher 
(1975) / Cassoni et al. (2014) / 
Dammer et al. (1997) / Dashow 
et al. (2015) / el-Hajj e 
Anneroth (1996) / Ephros e 
Lee (1991) / Farmand e Makek 
(1983) / Finkelstein et al. 
(2013) / González-Alva et al. 
(2008) / Jattan et al. (2011) / 
Jensen et al. (1988) / Kinard et 
al. (2015) / Kolokythas et al. 
(2007) / Levorova et al. (2015) / 
Lipovec e Hren (2004) / Lone 
et al. (2015) / Meara et al. 
(1996) / Meara et al. (1998) / 
Mello et al. (2011) / Ogunsalu 
et al. (2007) / Tkaczuk et al. 
(2015) / Voorsmit et al. (1981) / 
Zachariades et al. (1985) 
 

26 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

conclusão 
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5.3.2 Características e análise do risco de viés dos estudos 

 

 

 As características dos estudos estão demonstradas na Tabela 5.2. Três 

estudos eram ensaios clínicos não-randomizados (Brøndum; Jensen, 1991; 

Nakamura et al., 2002; Ribeiro Júnior et al., 2012) e três de caso-controle, 

observacionais e retrospectivos (Berge et al., 2016; Cunha et al., 2016; Cruz et al., 

2017). 

 Os pacientes foram tratados de acordo com a decisão do cirurgião com 

relação à severidade e localização do QCO e espera-se que os próprios cirurgiões 

tenham avaliado os seus pacientes no período pós-operatório. Portanto, a 

investigação de itens como alocação aleatória dos pacientes (viés de seleção), 

cegamento dos pacientes e cirurgiões com relação ao tratamento e cegamento da 

avaliação dos resultados (viés de performance) não são aplicáveis na presente 

revisão sistemática. Por sua vez, a questão “d” da análise do risco de viés avaliou 

tópicos como resultados incompletos (viés de atrito) e seleção de resultados (viés de 

seleção de resultados). 

 O risco de viés entre os estudos está exposto na Figura 5.4. Com relação às 

questões a, b, c, d, e, todos os estudos demonstraram um baixo risco de viés. 

Contudo, nenhum dos estudos relatou se a marsupialização foi realizada na região 

da perfuração cortical e apenas 1 estudo avaliou histologicamente a mucosa oral 

associada à membrana cística do fragmento removido para a marsupialização. Não 

houve estudo com alto risco de viés. 

 Dois estudos não realizaram tratamento complementar da cavidade óssea 

após a enucleação cística (Brøndum; Jensen, 1991; Berge et al., 2016). Por outro 

lado, quatro estudos relataram o uso de tratamentos complementares da seguinte 

maneira: ostectomia periférica (Nakamura et al., 2002; Cunha et al., 2016), 

crioterapia (Cruz et al., 2017) e ostectomia periférica seguida de aplicação da 

solução de Carnoy (Ribeiro Júnior et al., 2012). 

 

 

 



75 

 

Tabela 5.2 - Características dos estudos incluídos 
 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

Autores 
Número de 

QCOsa 

Técnica cirúrgica: 
número/recidivas 

Período 
de 

marsup 
(meses) 

 

Local 

Acompanha
mento pós-
operatório 

(anos) 

Berge et 
al. (2016) 

mandíbula: 67 
maxila: 25 
total: 92 

Marsup + 
enucleação: 22/4 

18 não está 
claro 

 
 

5.6 
Enucleação: 70/23  

Brøndum e 
Jensen 
(1991) 

mandíbula: 34 
maxila: 0 

total: 34b 

Marsup + 

cistectomiac: 7/0 
10 

mand 

 
 
9 

Cistectomia: 27/8 
 
 

Cruz et al. 
(2017) 

mandíbula: 8 
maxila: 0 

total: 8d 

Marsup + 
enucleação +  

crioterapiae: 4/1 

9.5 

mand 

 
 

5.3 

Enucleação +  
crioterapia: 4/0 

 

Cunha et 
al. (2016) 

mandíbula: 20 
maxila: 4 
total: 24 

Marsup + enucleação 
+ ostectomia 
periférica: 14/3 

15.2 

não está 
claro 

 
 
5 

Enucleação + 
ostectomia periférica: 
10/5 

 

Nakamura 
et al. 
(2002) 

mandíbula: 18 
maxila: 0 

total: 33f 

Marsup + enucleação 
+ remoção de 
recobrimento + 
ostectomia periférica: 

18/5g 

23.5 mand 

 
 
 

6.6 

Enucleação remoção 
de recobrimento + 
ostectomia periférica: 

15/3h 

 
não está 

claro 

 

Ribeiro 
Júnior et al. 

(2012) 

mandíbula: 11 
maxila: 0 

total: 11i 

Marsup + curetagem 
+  ostectomia 
periférica  + Carnoy: 
2/0 

não está 
claro 

mand 

 
 

3.5 

Curetagem + 
ostectomia periférica 
+ Carnoy: 9/0 

 

mand: 8 

max: 1 

Síntese dos 
resultados 

mandíbula: 158 
maxilla: 29 
não está cláro: 15h 

total: 202  

Marsupialização e 
enucleação tardia: 

67/13 
15.25 

 

 

Enucleação: 135/39  
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Marsup: marsupialização. 
Mand: mandíbula. 
N/A: Não aplicável ou não possível de descrever. 
a
 QCO primário e não sindrômico. 

b Quatro QCOs que receberam marsupialização prévia não foram mais classificados como tal por 

Brøndum e Jensen (1991) após a cistectomia e outros seis cistos que apresentavam características 
histológicas ortoqueratóticas foram desconsiderados de acordo com o nosso protocolo. 
c “Cistectomia primária com alisamento da parede óssea da cavidade” (Brodum; Jensen, 1991). Na 

presente revisão sistemática, consideramos essa técnica como curetagem. 
d
 Dois pacientes tinham “cistos múltiplos” sem uma descrição precisa de seu número e foram 

desconsiderados de acordo com o nosso protocolo. 
e Spray refrigerante de um gás que contém uma mistura de propano/butano/isobutane, estocado em 

uma lata pressurizada (Endo Frost, Roeko, Langenau, Germany). 
f 
Cinco QCOs estavam associados à SCNCB e foram desconsiderados de acordo com o nosso 

protocolo. 
g Cinco QCOs foram desconsiderados porque foram somente marsupializados. 

h A região de quinze QCO tratados sem marsupialização prévia não estava clara. 
i 
Onze QCOs associados à SCNCB foram desconsiderados de acordo com o nosso protocolo. 

 
 
 
Figura 5.4 – Análise do risco de viés entre os estudos 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 
 
5.3.3 Resultados individuais dos estudos e síntese dos resultados 

 

 

 Cinco artigos foram incluídos na meta-análise (Brøndum; Jensen, 1991; 

Nakamura et al., 2002; Berge et al., 2016; Cunha et al., 2016; Cruz et al., 2017) . 

Ribeiro Júnior et al. (2012) não foi incluído na síntese quantitativa porque a Razão 

de Chances não pode ser calculada em um estudo com zero recidivas nos grupos 
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intervenção e controle. Cruz et al. (2017) foi incluído apenas na meta-análise do 

“Cenário 3: visão geral dos tratamentos”, visto que seria necessário pelo menos mais 

um estudo para comparar a marsupialização e enucleação tardia seguida de 

crioterapia vs. enucleação seguida de crioterapia em um subgrupo separado. Além 

disso, incorporamos um modelo de efeito randômico na meta-análise por causa da 

diversididade metodológica entre os estudos e por causa da diversidade clínica entre 

os pacientes apresentando a lesão em termos de etnia, idade, sexo etc. Os efeitos 

estimados não eram idênticos, mas seguiram uma distribuição semelhante. Dessa 

forma, a heterogeneidade deixa de ser uma interferência (Higgins; Green, 2011). 

 

 

5.3.3.1 Cenário 1: marsupialização e enucleação tardia vs. enucleação (sem 

tratamento complementar) 

 

 

A marsupialização e enucleação tardia sem tratamento complementar da 

cavidade óssea reduz a taxa de recidiva do QCO em 52% se comparada à 

enucleação (RC: 0.39 [0.13, 1.18] e RR: 0.48, P = 0.10) (Figura 5.5). 

 

 

5.3.3.2 Cenário 2: marsupialização e enucleação tardia seguida de ostectomia 

periférica vs. enucleação seguida de ostectomia periférica 

 

  

 A marsupialização e enucleação tardia seguida de ostectomia periférica reduz 

a taxa de recidiva do QCO em 26% se comparada à enucleação seguida de 

ostectomia periférica sem marsupialização (RC: 0.67 [0.12, 3.66] e RR: 0.74, P = 

0.65) (Figura 5.6). 
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5.3.3.3 Cenário 3: visão geral dos tratamentos 

 

 

 Considerando todos os tratamentos, a marsupialização e enucleação tardia 

reduz a taxa de recidiva do QCO em 34% se comparada à enucleação sem 

marsupialização (RC: 0.57 [0.25, 1.28] e RR: 0.66, P = 0.17) (Figura 5.7). 
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Figura 5.5 – Meta-análise do cenário 1 

 

 

   

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

  

 
 
Figura 5.6 – Meta-análise do cenário 2 

 

 

  

  

 
 
 
 
  
 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Figura 5.7 – Meta-análise do cenário 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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5.4 DISCUSSÃO 

 

 

 Ainda que todos os cenários sugiram que a marsupialização antes da 

enucleação do QCO tenha um efeito positivo sobre a taxa de recidiva, o leitor deve 

ter em mente que os intervalos de confiança foram muito largos e os valores de P 

foram maiores que 0.05, o que significa que informações adicionais são necessárias 

para assegurar essa afirmação. 

 Em uma análise individual dos estudos, Nakamura et al. (2002) e Cruz et al. 

(2017) relataram que a enucleação seguida de ostectomia periférica ou crioterapia, 

respectivamente, são melhores sem a marsupialização, mas os largos os intervalos 

de confiança apresentados nesses estudos também não garantem essas 

afirmações. A princípio, o benefício desses tratamentos complementares deve ser 

atribuído à remoção mecânica de remanescentes císticos pela ostectomia periférica 

ou morte celular por congelação causada pela crioterapia. Considerando que a 

fixação das células patológicas pela solução de Carnoy após a enucleação também 

demonstrou resultados positivos com ou sem marsupialização (Ribeiro Júnior et al., 

2012), é pouco provável que a marsupialização tenha interferido negativamente na 

taxa de recidiva dos estudos de Nakamura et al. (2002) e Cruz et al. (2017). 

 Nenhum dos estudos que realizaram a marsupialização relatou se essa 

técnica foi realizada na área onde o cisto estava aderido à mucosa oral 

sobrejacente. Portanto, os resultados da presente revisão sistemática não podem 

ser atribuídos apenas ao benefício em potencial de realizá-la na região da 

perfuração cortical. Acreditamos que a metaplasia do epitélio cístico tem um papel 

importante na redução da taxa de recidiva por causa da conversão do QCO em uma 

lesão menos agressiva. Apenas Brøndum e Jensen (1991) examinaram 

histologicamente os espécimes removidos após a marsupialização. Eles não 

encontraram ilhas epiteliais e microcistos, mas descreveram um epitélio 

paraqueratótico com células basais em paliçada em 5 de 7 fragmentos removidos 

sem evidência desse padrão nas lesões enucleadas. Eles também descreveram um 

epitélio paraqueratótico semelhante à mucosa oral em 1 fragmento e um epitélio 

paraqueratótico fino com células basais sem disposição em paliçada em outro. 

 Nakamura et al. (2002) encontraram ilhas epiteliais e microcistos na parede 

do tecido conjuntivo circundante em 6 dos 28 QCOs removidos; contudo, eles 
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incluíram em sua contagem cinco cistos sindrômicos e cinco cistos que receberam 

somente marsupialização, limitando a validação da importância ou significância dos 

seus resultados. 

 Cunha et al. (2016) acharam um revestimento epitelial paraqueratótico com 

separação subepitelial em todas as lesões; também acharam ilhas epiteliais 

próximas à mucosa sobrejacente aderida ao cisto em 2 de 12 QCOs que recidivaram 

e em 6 de 8 cistos que não recidivaram, mas não ficou claro se esse padrão 

histológico estava presente nos espécimes removidos após a marsupialização. 

 Ainda há uma importante questão a ser respondida sobre a potencial 

atividade da camada basal do QCO marsupializado, pois ela eventualmente se torna 

novamente ativa, uma vez que possui um alto índice mitótico se comparado aos 

demais cistos odontogênicos (Toller, 1967). Microcistos e até mesmo proliferações 

murais, embora não sejam frequentemente observadas em QCOs esporádicos, 

podem estar presentes em sua parede. Stoelinga (2001) encontrou ilhas epiteliais na 

membrana cística, principalmente na região onde estava aderida à mucosa oral 

sobrejacente. 

 Sete revisões sistemáticas foram encontradas na literatura abordando a taxa 

de recidiva após vários tratamentos do QCO, mas nenhuma delas avaliou pontos 

chave da marsupialização como nós avaliamos (Blanas et al., 2000; Kaczmarzyk et 

al., 2012; Johnson et al., 2013; Antonoglou et al., 2014; Al-Moraissi et al., 2016a; Al-

Moraissi et al., 2017; de Castro et al., 2018). Até onde sabemos, apenas de Castro 

et al. (2018) comparou a marsupialização/descompressão e enucleação tardia vs. 

enucleação. Eles encontraram resultados similares aos nossos, favorecendo a 

marsupialização. Controversamente, Al-Moraissi et al. (2016b) concluiram que a 

enucleação com ou sem tratamento complementar é melhor do que a 

marsupialização com ou sem enucleação. Contudo, a introdução de queratocistos 

recorrentes e ortoqueratocistos na amostra dessas duas revisões sistemáticas, bem 

como um acompanhamento pós-operatório de curto prazo, pode ter influenciado a 

direção e a magnitude dos seus resultados (Al-Moraissi et al., 2016b; de Castro et 

al., 2018) (Tabela 5.3). 
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Tabela 5.3 - Principais diferenças entre o presente estudo e as revisões sistemáticas publicadas 
previamente 

 

 
Presente revisão sistemática 

 
Outras revisões sistemáticas 

Apenas QCOs primários 

 

 QCOs primários e recorrentes (Kaczmarzyk et al., 
2012; Al-Moraissi et al., 2016b; Al-Moraissi et al., 
2017; de Castro et al., 2018) 

 QCOs primários, sindrômicos e ortoqueratocistos 
(Blanas et al., 2000; Johnson et al., 2013) 
 

Tratamento definitivo dos QCOs 
com marsupialização prévia vs. 

sem marsupialização prévia 
(com meta-análise) 

 

 Vários métodos de tratamento exceto a 

comparação do tratamento definitivo com 
marsupialização prévia vs. sem marsupialização 
prévia com meta-análise (Antonoglou et al., 2014; 
Al-Moraissi et al., 2016b; Al-Moraissi et al., 2017) 
ou sem meta-análise (Blanas et al., 2000; 
Kaczmarzyk et al., 2012; Johnson et al., 2013) 

 

 Vários métodos de tratamento incluindo a 

comparação do tratamento definitivo com 
marsupialização prévia vs. sem marsupialização 
prévia com meta-análise (de Castro et al., 2018) 
com a probabilidade de um maior risco de viés 
(Brondum; Jensen, 1991; Zhao et al., 2002; 
Kolokythas et al., 2007) 
 

Avaliação de pontos chave da 
marsupialização 

 

 Avaliação qualitativa inespecífica da 
marsupialização (Blanas et al., 2000; 
Kaczmarzyk et al., 2012; Johnson et al., 2013; 
Antonoglou et al., 2014; Al-Moraissi et al., 2016b; 
Al-Moraissi et al., 2017; de Castro et al., 2018) 

 

Acompanhamento pós-operatório 
de no mínimo 3 anos em média 

 

 Acompanhamento pós-operatório de no mínimo 1 
ano em média (Antonoglou et al., 2014; Al-
Moraissi et al., 2016b; Al-Moraissi et al., 2017; de 
Castro et al., 2018) 

  Acompanhamento pós-operatório mínimo não 
está claro (Blanas et al., 2000; Johnson et al., 
2013) 

 
 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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A princípio, a marsupialização antes da enucleação pode ser recomendada 

para reduzir o risco de recidiva dos QCOs, particularmente em cistos médios ou 

largos no ramo mandibular ou na região posterior da maxila porque muito 

provavelmente se tratam de queratocistos (Chapelle et al., 2004). Contudo, essa 

técnica pode ser incômoda aos pacientes devido à necessidade de higienizar 

regularmente o aspecto interno do cisto. Após a marsupialização, sugerimos que a 

enucleação seja combinada com a excisão da mucosa oral de recobrimento aderida 

ao cisto, se necessário, bem como tratar o defeito ósseo com algum tipo de 

tratamento complementar a fim de eliminar possíveis remanescentes de fragmentos 

de epitélio cístico, os quais podem demonstrar um alto índice mitótico. É fortemente 

recomendado que haja um acompanhamento anual nos primeiros 5 anos e após 

isso, a cada 2 anos. Possíveis recidivas são facilmente tratadas sem muito 

sofrimento aos pacientes. 

Esta área do conhecimento está aberta para a coleta de dados de estudos 

prospectivos de longo prazo. Nos casos de marsupialização e enucleação tardia, 

aconselhamos que ela seja realizada na área onde o cisto está aderido à mucosa 

oral sobrejacente e que o fragmento removido seja revisado histologicamente para 

confirmar o diagnóstico de QCO e para tentar detectar a presença de ilhas epiteliais 

e microcistos. Dessa forma, estaremos aptos a suportar e equilibrar o conceito de 

que hamartomas derivados da camada basal da mucosa oral são uma fonte 

alternativa e importante para o desenvolvimento dos queratocistos odontogênicos 

primários e recorrentes (Stoelinga; Peters, 1973). 

 

 

5.5 CONCLUSÃO 

 

 

Nossos resultados indicam, com um baixo risco de viés, que a 

marsupialização e enucleação tardia dos queratocistos odontogênicos reduz a taxa 

de recidiva quando comparada com a enucleação sem a marsupialização, mas mais 

estudos são necessários para assegurar essa afirmação. 
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6 CAPÍTULO IV 

 

 

A cirurgia conservadora do ameloblastoma sólido convencional/multicístico é 

uma escolha melhor do que a cirurgia radical com relação à sua recidiva? Uma 

revisão sistemática 

 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O ameloblastoma é um tumor odontogênico epitelial em um estroma fibroso 

maduro e representa cerca de 1% dos tumores dos ossos maxilares. Ele é 

classificado em quatro tipos, de acordo com os seus aspectos clínicos, histológicos e 

radiográficos: sólido convencional/multicístico, unicístico, periférico e metatastizante 

(Vered et al., 2017). O ameloblastoma sólido convencional/multicístico é a variante 

mais comum e apresenta um comportamento biológico agressivo, com uma alta taxa 

de recidiva se não for removido de maneira apropriada (Nakamura et al., 2002; 

Vered et al., 2017). 

 Clinicamente, o ASM se manifesta como uma massa intraóssea de 

crescimento lento, indolor, com uma tendência a perfurar as corticais do osso 

envolvido (Curi et al., 1997). Ocorre principalmente na região posterior da mandíbula 

e, menos frequentemente, na região posterior da maxila, com uma leve predileção 

por jovens adultos. Histologicamente, o padrão folicular é o mais comum, seguido do 

padrão plexiforme; outros tipos incomuns são o acantomatoso, granular, basaloide e 

o desmoplásico (Vered et al., 2017). O ameloblastoma unicístico exibe 

predominantemente um padrão histológico plexiforme e, em casos de invasão mural, 

pode possuir um comportamento biológico semelhante ao ASM (Vered et al., 2017). 

 Como o ASM é frequentemente assintomático, ele costuma ser detectado 

acidentalmente em radiografias odontológicas de rotina e possui um aspecto 

radiográfico com aparência de "favos de mel" ou "bolhas de sabão". Em estágios 

avançados, os pacientes podem relatar parestesia, bem como perceber uma má-

oclusão sutil por causa da migração e mobilidade dentária. Se não for tratado, ele 
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pode crescer até atingir grandes dimensões e resultar em deformidade facial. Em 

casos raros, torna-se uma ameaça à vida (Sehdev et al., 1974). 

 A cirurgia radical do ASM consiste na ressecção em bloco do osso com 1 a 2 

cm de margem de segurança e é o seu tratamento clássico no intuito de reduzir a 

taxa de recidiva. Consiste em uma técnica altamente invasiva e pode comprometer 

muito a função adequada do sistema estomatognático do paciente (Bianchi et al., 

2013). Já a cirurgia conservadora, como a enuleação ou curetagem associada ou 

não à utilização de tratamentos complementares, como o uso da solução de Carnoy 

ou crioterapia (Curi et al., 1997; Chapelle et al., 2004), possibilitam a manutenção de 

estruturas importantes para a mastigação, deglutição e fala do indivíduo, embora 

possa existir uma probabilidade maior desse tumor tornar a se desenvolver. 

 O objetivo da presente revisão sistemática é determinar se há evidências de 

que a cirurgia conservadora para a remoção do ASM primário é capaz de diminuir a 

taxa de recidiva de maneira tão eficaz quanto a cirurgia radical. O presente estudo 

corrobora com os resultados de duas revisões sistemática prévias (Antonoglou; 

Sándor, 2015; Almeida et al., 2016), mas ajusta discrepâncias nas análises 

qualitativa e quantitivativa dos estudos incluídos nessas revisões (Curi et al., 1997; 

Becelli et al., 2002; Nakamura et al., 2002; Al-khateeb; Ababneh, 2003; Junquera et 

al., 2003; Chapelle et al., 2004; Hong et al., 2007; Fregnani et al., 2010; Hertog et al., 

2012; Hasegawa et al., 2013), evitando assim um viés de seleção de resultados com 

superestimação da taxa de recidiva após a cirurgia conservadora (Junquera et al., 

2003; Chapelle et al., 2004; Hong et al., 2007; Almeida et al., 2016; Fregnani et al., 

2010; Hertog et al., 2012; Hasegawa et al., 2013). Dessa forma, resultados 

balanceados darão embasamento ao tratamento, baseado em evidências do ASM 

primário, bem como explorarão deficiências que precisam ser aprimoradas no estudo 

desse tema. 
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6.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

As seções a seguir demonstram o protocolo seguido, o registro, a questão 

específica e os critérios de elegibilidade de interesse na presente revisão 

sistemática. 

 

 

6.2.1 Protocolo e registro 

 

 

Esta revisão sistemática está de acordo com o procotolo do PRISMA - 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (Moher et al., 

2009) e foi registrada na plataforma PROSPERO - International Prospective Register 

of Systematic Reviews (identificação: CRD42017071881). 

 

 

6.2.2 Questão específica 

 

 

 Nós pretendemos responder a seguinte pergunta: “a cirurgia conservadora do 

ameloblastoma sólido convencional/multicístico primário resulta em uma taxa de 

recidiva menor ou equivalente à da cirurgia radical?”. 

 

 

6.2.3 Critério de elegibilidade 

 

 

 Foram considerados apenas estudos observacionais e ensaios clínicos 

randomizados ou não-randomizados originais e em inglês que preenchiam os 

seguintes critérios: a) pelo menos seis pacientes com ASM primário diagnosticados 

histologicamente como folicular ou plexiforme (Vered et al., 2017); b) 

enucleação/curetagem com ou sem tratamento complementar (isto é, cirurgia 

conservadora - grupo intervenção) ou ressecção óssea (isto é, cirurgia radical - 

https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
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grupo controle); c) acompanhamento pós-operatório de no mínimo 5 anos em média; 

d) avaliação pós-operatória da taxa de recidiva. 

 Estudos histológicos e moleculares, experimentos in vitro e em animais, 

revisões de literatura e sistemáticas, relatos de casos com menos de seis pacientes 

não foram incluídos. Informações sobre: a) tratamento do ASM recorrente; b) 

marsupialização previamente à cirurgia definitiva, radioterapia e tratamento em um 

serviço que não seja o do estudo original; c) ameloblastoma unicístico, periférico e 

metatastizante foram desconsideradas. 

 Os trabalhos que preencheram os critérios de inclusão ou aqueles que 

geraram interesse, com base no título e resumo, foram selecionados para a 

avaliação do seu texto completo na segunda etapa desta revisão. As razões para a 

exclusão dos estudos também foram registradas. 

 

 

6.2.4 Estratégia de busca 

 

 

 A busca pelos artigos científicos foi conduzida online por dois revisores (Yuri 

Slusarenko da Silva - YSS e Natalia Aguiar Tartaroti - NAT) nas bases de dados 

MEDLINE (via PubMed), Web of Science, Scopus e Cochrane Library até 16 de maio 

de 2017 com a seguinte combinação de palavras-chave: ((((((((((((((((solid 

ameloblastoma) OR multicystic ameloblastoma) OR conventional ameloblastoma) 

OR odontogenic tumour) OR odontogenic tumours) OR odontogenic tumor) OR 

odontogenic tumors) OR jaw tumor) OR jaw tumors) OR jaw tumour) OR jaw 

tumours) OR odontogenic lesions) NOT keratocystic odontogenic tumor) NOT 

keratocystic odontogenic tumour)) AND ((((((treatment) OR treatments) OR 

approach) OR approaches) OR Conservadora) OR radical)) AND ((((recurrence) OR 

recurrences) OR recurrence rate) OR relapse). Após isso, todos os trabalhos 

duplicados foram removidos. 
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6.2.5 Seleção dos estudos 

 

 

 Todos os artigos recuperados, após a remoção dos trabalhos duplicados, 

tiveram seu título e resumo lidos de maneira independente (primeira rodada). As 

discordâncias nessa seleção foram resolvidas pela decisão de um terceiro revisor. 

Após isso, os trabalhos selecionados na primeira rodada tiveram seu texto completo 

avaliado de maneira independente pelos revisores YSS e NAT a fim de serem 

considerados elegíveis ou não. 

 

 

6.2.6 Extração dos dados 

 

 

 Os revisores YSS e NAT submeteram separadamente todos os estudos 

elegíveis a uma análise qualitativa de seu conteúdo e extraíram os seus dados mais 

relevantes para um formulário elaborado a partir da questão específica do trabalho 

contendo: características clínicas da população; quantidade e localização do ASM; 

quantidade de cirurgias conservadoras ou radicais e a taxa de recidiva; média do 

período o qual ocorreram as recidivas e média do período de acompanhamento pós-

operatório. 

 

 

6.2.7 Análise do risco de viés 

 

 

 Para verificar a qualidade e o risco de viés dos estudos incluídos na presente 

revisão sistemática, adaptamos no programa Review Manager 5.36 alguns checklists 

recomendados pelo Instituto Joanna Briggs7 de acordo com as seguintes questões: 

a. cirurgias realizadas no mesmo serviço, b. diagnóstico histológico de ASM 

                                                             
6 Review Manager (RevMan) [Computer program]. Version 5.3. Copenhagen: The Nordic Cochrane 
Centre, The Cochrane Collaboration, 2014. 
 
7 The Joanna Briggs Institute.  Joanna Briggs Institute Reviewers’ Manual:  2016 edition.   Australia: 
 The Joanna Briggs Institute; 2016. 
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plexiforme e/ou folicular, c. avaliação adequada do tamanho pré-operatório do tumor, 

d. avaliação adequada da taxa de recidiva, e. acompanhamento pós-operatório 

apropriado. 

 

 

6.2.8 Síntese de resultados 

 

 

 Apenas os artigos com grupos de caso-controle foram submetidos à meta-

análise. O Risco Relativo (RR) de ocorrerem recidivas (evento) com um intervalo de 

confiança de 95% (IC 95%) foi a medida de efeito. A análise Mantel-Haenszel foi 

aplicada em um modelo de efeito randômico. O valor de P < 0.05 da síntese dos 

resultados na meta-análise, obtido a partir do teste Z, foi considerado para 

providenciar significância estatística para a estimativa do efeito. A heterogeneidade 

entre os estudos foi obtida a partir do teste de qui-quadrado. 

 

 

6.3 RESULTADOS 

 

 

As seções a seguir demonstram os resultados obtidos na presente revisão 

sistemática. 

 

 

6.3.1 Seleção dos estudos 

 

 

 A busca inicial resultou em um total de 2647 artigos. A sequência de seleção 

com o número de trabalhos selecionados está demonstrada na Figura 6.1. Os 

motivos de exclusão dos estudos estão demonstrados na Tabela 6.1. 
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Figura 6.1 – Fluxograma de seleção dos estudos 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Moher et al. (2009) 
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Tabela 6.1 - Artigos excluídos e suas razões 
 

Razão Justificativa Autores (em ordem alfabética) Total 

 
Menos de 6 
pacientes 

 
Número insulficiente 
de participantes que 
foram submetidos à 
cirurgia 
conservadora ou 
radical 

 
Abdulai (2011) / Al-Khateeb e 
Ababneh (2003) / Andrade et al. 
(2013) / Carneiro et al. (2012) / de 
Moraes et al. (2014) / Huang et al. 
(2007) / Torres Lagares et al. (2005) / 
Zemann et al. (2007) / Zwahlen e 
Gratz (2002) 

 

9 

O número de 
tumores não 
estava claro 

Não há 
especificação acerca 
do número de ASMs 
 

Rastogi et al. (2010) 

1 

Possibilidade de 
dados 
duplicados 

Amostras de artigos 
diferentes que 
realizaram os 
tratamentos no 
mesmo serviço e 
período 
 

Adebayo et al. (2002, 2005) / Hertog e 
Van der Waal (2010) / Hertog et al. 
(2012) / Olaitan et al. (1993) / Olaitan 
e Adekeye (1996) 6 

O diagnóstico 
não está claro 

 

Não há 
especificação do 
número de ASMs 
entre todos os tipos 
de ameloblastomas 

Abdulai (2011) / Adekeye (1980) / 
Arotiba et al. (1997) / Becelli et al. 
(2002) / Chaine et al. (2009) / Chana 
et al. (2004) / Dandriyal et al. (2011) / 
de Moraes et al. (2014) / Hammarfjord 
et al. (2013) / Hatada et al. (2001) / 
Holland e Mellor (1981) / Müller e 
Slootweg (1985) /  Olaitan et al. (1993) 
/ Olaitan e Adekeye (1996) / Pandya e 
Stuteville (1972) / Sham et al. (2009) 
 

16 

Marsupialização 
prévia 

Tentativa de 
marsupialização 
antes do tratamento 
definitivo 
 

Dandriyal et al. (2011) / Huang et al. 
(2007) 

2 

A taxa de 
recidiva não 
está clara para 
o tratamento do 
ASM primário 

Não é possível 
estabelecer uma 
relação precisa entre 
a taxa de recidiva 
após o tratamento do 
ASM primário porque 
ela foi contada junto 
com a taxa de 
recidiva do 
tratamento do ASM 
recorrente 

 

Adebayo et al. (2005) / Anyanechi e 
Saheeb (2014) / Arotiba et al. (1997) / 
Bianchi et al. (2013) / Escande et al. 
(2009) / França et al. (2012) / 
Fregnani et al. (2010) / Hertog e Van 
der Waal (2010) / Hertog et al. (2012) / 
Hong et al. (2007) / Laborde et al. 
(2017) / Milman et al. (2016) / Olaitan 
et al. (1993) / Olaitan e Adekeye 
(1996) / Pinsolle et al. (1995) / 
Sampson e Pogrel (1999) / Sehdev et 
al. (1974) / Tamme et al. (2010) / 
Tortorici et al. (2012) / Zhang et al. 
(2010) 

20 

continua 
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A taxa de 
recidiva não 
está clara para 
o tipo de 
tratamento 

Não é possível 
estabelecer uma 
relação precisa entre 
a taxa de recidiva e 
o tipo de cirurgia 
realizada 
 

Tsaknis e Nelson (1980) / Vongsa et 
al. (2013) / Zhang et al. (2010) 

3 

A taxa de 
recidiva não 
está claramente 
relacionada 
com o tipo de 
tratamento 
 

Dificuldade em 
estabelecer uma 
relação entre a taxa 
de recidiva e o tipo 
de cirurgia primária 
 

Christos e Yoo (2000) / França et al. 
(2012) / Hong et al. (2007) / Li et al. 
(2012) / Molla et al. (1991) / 
Sammartino et al. (2007) / Sehdev et 
al. (1974) / Siar et al. (2012) 

8 

Acompanhamen
to pós-
operatório 
menor que 5 
anos 

A média do período 
de acompanhamento 
pós-operatório é 
menor que 5 anos 

Anyanechi e Saheed (2014) / Arotiba 
et al. (1997) / Bianchi et al. (2013) / 
Chaine et al. (2009) / Chana et al. 
(2004) / de Moraes et al. (2014) / Haq 
et al. (2016) / Laborde et al. (2017) / 
Ooi et al. (2014) / Singh et al. (2015) / 
Torres Lagares et al. (2005) / Vayvada 
et al. (2006) 
 

12 

O período do 
acompanhamen
to pós-
operatório não 
está claro 

Não há informações 
acerca do período de 
acompanhamento 
pós-operatório ou há 
apenas o prazo 
mínimo e máximo de 
acompanhamento 

Adebayo et al. (2002, 2005) / Andrade 
et al. (2013) / Chidzonga et al. (1996) / 
França et al. (2012) / Ghandhi et al. 
(2006) / Hatada et al. (2001) / Huang 
et al. (2007) / Junqueira et al. (2003) / 
Li et al. (2012) / Müller e Slootweg 
(1985) / Pandya e Stuteville (1972) / 
Rastogi et al. (2010) / Sehdev et al. 
(1974) / Vongsa et al. (2013) / Zhang 
et al. (2010) 
 

16 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

6.3.2 Características e análise do risco de viés dos estudos 

 

 

 Quatro estudos eram de caso-controle, observacionais e retrospectivos (Curi 

et al., 1997; D'agostino et al., 2001; Nakamura et al., 2002; Chapelle et al., 2004), 

dois eram de caso-único, observacionais e retrospectivos (Nastri et al., 1995; 

Hasegawa et al., 2013) e um era uma série de casos prospectivos (Vedtofte et al., 

conclusão 
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27 

1978). Os dados referentes às suas características estão demonstrados na Tabela 

6.2. O risco de viés entre os estudos está exposto na Figura 6.2. 

 

 

Tabela 6.2 - Características dos estudos incluídos  
 

Autores Cirurgia Técnica: número/recidivas Local 
Recidiva 
(anos) 

Chapelle et al. 
(2004)a 

 
ASM primário: 

12 

Conservadora 

 
Enucleação: 4/1 

não está 
claro 

 
2.5 

Enucleação + Carnoy: 3/1 2 

Carnoy + enucleação + Carnoy: 
1/0 

 

Radical 
Resecção marginal: 2/0 

mand: 4  
Resecção segmentar: 2/0 

Curi et al. (1997) 
 

ASM primário: 
36 

Conservadora Curetagem + crioterapia: 31/9 
max: 2 

não 
está 
claro 

mand: 
29 

Radical Resecção + crioterapia: 5/2 mand: 5 

D’Agostino et al. 
(2001)b 

 
ASM primário: 9 

Conservadora Enucleação + curetagem: 4/4 

não está 
claro 

não 
está 
claro 

Radical 
Resecção marginal/segmentar 
ou maxilectomia: 5/0 

 
 

Hasegawa et al. 
(2013)c* 

ASM primário: 12 
Conservadora 

Enucleação d: 9/3 
 mand: 16 

1.4 
 

2.8 Enucleação + curetagem: 7/2 

Nakamura et al. 
(2002)e 

 

ASM primário: 51 

Conservadora Enucleação + curetagem f: 8/2 
não está 

claro 

não 
está 

claro Radical 
Resecção Marginal/segmentar: 
29/3 

Nastri et al. 
(1995)* 

ASM primário: 12 
Radical 

Maxilectomia subtotal/ 
maxilectomia: 12/3 

max: 12 
não 
está 
claro 

Vedtofte et al. 
(1978)g* 

ASM primário: 6 

Conservadora 
Enucleação  + ostectomia 
periférica: 6/2 

mand: 6 11.5 

Síntese dos 
estudos 

ASM primário: 
154 

 

Cirurgia conservadora: 73/24d,f,g 
RR: 1.88 [0.59, 5.95] 

P = 0.28 
 

Cirurgia radical: 55/8 
 
 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Mand e max: mandíbula e maxila. 
RR: Risco relativo de recidiva após a cirurgia conservadora. 
P: um valor < 0.05 para a síntese dos resultados foi considerado estatisticamente significante. 

* Os estudos com asterico não foram incluídos na meta-análise. 
a O autor correspondente foi contatado para a obtenção de informações adicionais. 

b O autor correspondente foi contatado para a disponibilização do estudo. 
c Seis tratamentos radicais foram excluídos por Hasegawa et al, 2013.  

d Seis marsupializações + enucleação que tiveram 4 recidivas não foram contadas. 
e O autor correspondente foi contatado para a obtenção de informações adicionais. 
f Quatorze ASMs que receberam marsupialização e enucleação tardia + curetagem não foram 

contados. 

g Seis cirurgias realizadas em ameloblastomas com aparência cística não foram contadas. 

 
 
Figura 6.2 – Análise do risco de viés entre os estudos 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

6.3.3 Resultados individuais dos estudos e síntese dos resultados 

 

 

 Quatro artigos preencheram os critérios para serem incluídos na meta-análise 

(Curi et al., 1997; D'agostino et al., 2001; Nakamura et al., 2002; Chapelle et al., 

2004). Os valores do RR com os respectivos intervalos de confiança desses estudos 

e o valor do RR da síntese dos resultados, bem como os valores de P e o valor do 

teste de heterogeneidade de qui-quadrado estão expressos na Figura 6.3. 

O RR de 1.88 (IC 95%: 0.59, 5.95) da síntese dos resultados apontou que a 

taxa de recidiva após a cirurgia conservadora não é comparável nem inferior à da 

cirurgia radical e ainda aumenta o seu risco em 88%; contudo, o largo IC e o valor de 

P de 0.28 demonstraram que não há evidências suficientes para assegurar tal 

argumento. Somente Curi et al. (1997) demonstraram um RR de 0.73 (IC 95%: 0.22, 
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2.43) com uma diminuição do risco de recidiva após a cirurgia consevadora em 27%, 

porém o largo IC também não assegura esse argumento. 
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Figura 6.3 – Meta-análise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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6.4 DISCUSSÃO 

 

 

 O ASM é o segundo tumor odontogênico mais comum dos ossos maxilares e 

certamente é o mais agressivo, sendo os padrões histológicos plexiforme e folicular 

os mais frequentes. Frequentemente descrito como uma "lesão silenciosa", 

demonstrará algum sinal de sua presença somente quando atingir grandes 

dimensões (Adebayo et al., 2005). Isso poderá levar os cirurgiões a uma decisão 

árdua: executar uma cirurgia radical para erradicá-lo (Chana et al., 2004; Chaine et 

al., 2009), deixando o paciente com problemas em sua função estomatognática, ou 

realizar uma cirurgia mais conservadora (Dandriyal et al., 2011) e preservar 

estruturas ósseas importantes à futura reabilitação estético-funcional do indivíduo, 

mas aumentando a possibilidade de ocorrerem recidivas. Buscamos justamente 

esclarecer tal problemática. 

 Embora nossos resultados sugerem, com um baixo risco de viés, que a 

cirurgia conservadora não possui o mesmo efeito positivo na taxa de recidiva se 

comparada à cirurgia radical, o leitor deve ter em mente que o intervalo de confiança 

foi largo (0.59, 5.95) e o valor de P foi > 0.05, o que significa que nenhuma inferência 

pode ser feita e informações adicionais são necessárias para assegurar essa 

afirmação. Um estudo favoreceu a cirurgia consevadora com curetagem associada à 

crioterapia, mas também relatou a ocorrência de 4 fraturas patológicas em 29 

pacientes (Curi et al., 1997). 

 Como 6 dos 7 estudos incluídos na análise qualitativa são observacionais 

retrospectivos, devemos supor que em várias ocasiões o diagnóstico histológico do 

ASM possa ter vindo após a sua enucleação sem qualquer tipo de tratamento 

complementar, principalmente em lesões pequenas (D'Agostino et al., 2001; 

Nakamura et al., 2002; Chapelle et al., 2004; Hasegawa et al., 2013), deixando o o 

cirurgião em dúvida se algum tratamento adicional deveria ter sido realizado ou não. 

Além do mais, 86% dos estudos incluídos na análise qualitativa não relataram o 

tamanho pré-operatório do tumor. Apenas D'Agostino et al. (2001) reportou um 

tamanho pré-operatório de 3 cm em média (Figura 6.2). As questões levantadas 

acima são cruciais e podem ter influenciado os valores expressos na meta-análise. 

De fato, lesões grandes são mais suscetíveis a recidivarem após a 

enucleação/curetagem, especialmente aquelas que reabsorveram as corticais 
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ósseas e se disseminaram para tecidos moles adjacentes. Paralelamente, pacientes 

com ameloblastomas sólidos convencionais/multicísticos (ASMs) intraósseos 

pequenos ou médios podem se beneficiar com uma cirurgia conservadora. Também 

não recomendamos a sua marsupialização, visto que enquanto os pacientes 

aguardam pela redução do volume do tumor até a cirurgia conservadora, o mesmo 

tem o potencial de continuar se infiltrando nos tecidos adjacentes (Nakamura et al., 

2002; Hasegawa et al., 2013; Antonoglou; Sándor, 2015; Almeida et al., 2016). 

 Os pesquisadores sempre encontrarão um obstáculo bem estabelecido na 

condução de ensaios clínicos no tratamento do ameloblastoma porque seria 

antiético randomizar uma técnica uma vez que os cirurgiões devem sempre basear 

suas decisões tendo em vista o melhor resultado para os pacientes. A diversidade 

clínica entre a população que apresenta a tal lesão também introduzirá uma 

heterogeneidade importante no estudo. Por isso, incorporamos o modelo de efeito 

randômico na meta-análise, considerando que os efeitos estimados não eram 

idênticos, mas seguiram uma distribuição semelhante (Higgins; Green, 2011). 

A ressecção óssea com 1 a 2 cm de margem de segurança para o tratamento 

do ASM primário tem sido recomendada mundialmente porque a prevenção de 

recidivas locais prevalece sobre a necessidade de resultados estético-funcinais 

satisfatórios e a mutilação cirúrgica para o tratamento de um ASM recorrente é muito 

mais séria. 

A presente revisão sistemática demonstra que esta área do conhecimento 

está carente de dados de estudos prospectivos de longo prazo. Os pesquisadores 

devem relatar detalhadamente o tamanho pré-operatório do ameloblastoma para 

ajudar na formulação de uma política racional de tratamento. A princípio, nosso 

grupo de pesquisa recomenda que os cirurgiões escolham o tratamento radical ao 

invés do conservador. 

 

 

6.5 CONCLUSÃO 

 

 

 Os resultados da presente revisão sistemática indicam que a cirurgia 

conservadora não reduz a taxa de recidiva de forma tão eficiente quanto a cirurgia 

radical no tratamento do ameloblastoma sólido/convencional multicístico primário. 
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Contudo, não há evidências suficientes para assegurar essa afirmação. A cirurgia 

conservadora proporcionará aos pacientes uma melhor qualidade de vida e todos os 

esforços devem ser coordenados para alcançar o melhor conhecimento possível 

acerca de terapias menos invasivas no tratamento do ASM primário. Portanto, mais 

estudos com um baixo risco de viés comparando ambos os tratamentos, 

conservador e radical são necessários e, infelizmente, a atual carência na literatura 

de estudos prospectivos de longo prazo impede que isso seja feito. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De acordo com os quartro artigos científicos apresentados nesta tese acerca 

da eficácia da cirurgia conservadora na diminuição da recidiva do queratocisto 

odontogênico e do ameloblastoma sólido convencional/multicístico, concluímos que: 

 A enucleação em conjunto com a remoção da mucosa oral aderida à lesão, 

seguida da aplicação da solução de Carnoy na cavidade óssea é o tratamento que 

rende melhores resultados no controle de recividas. Lesões extensas podem ser 

marsupializadas por 12 a 18 meses antes do tratamento definitivo para reduzir o seu 

tamanho e diminuir os riscos do procedimento cirúrgico; 

 A aplicação da solução de Carnoy na cavidade óssea após a enucleação do 

QCO deve ser considerada um procedimento seguro ao paciente humano; 

 A marsupialização e enucleação tardia do QCO reduz a taxa de recidiva 

quando comparada com a enucleação, mas mais estudos são necessários para 

assegurar essa afirmação; 

 Com relação ao ASM, a cirurgia conservadora não reduz a taxa de recidiva de 

forma tão eficiente quanto a ressecção óssea, mas mais estudos com um baixo risco 

de viés são necessários para assegurar essa afirmação. 
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