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RESUMO 
 

 

Ameloblastomas são tumores odontogênicos constituídos pela 

proliferação de epitélio ameloblásticos pela proliferação de epitélio ameloblástico num 

estroma fibroso. Originam-se dos restos vestigiais da lâmina dental ou do epitélio de 

cisto odontogênico. Os tipos intra-ósseos císticos ou sólidos têm sido tratados de várias 

maneiras, variando de simples enucleação e curetagem a recessão em bloco até hemi-

mandibulectomias. A melhor forma de tratamento vem sendo motivo de controvérsias 

há vários anos. O objetivo deste estudo foi investigar a efetividade da cirurgia 

conservadora no tratamento de ameloblastomas e os efeitos desse tipo de tratamento, na 

tentativa de contribuir ao estudo da lesão quanto à terapêutica, enfatizando que sua 

indicação com base no diagnóstico precoce e cirurgia conservadora seriam importantes 

na diminuição do desconforto por parte do paciente. Materiais e Métodos: Foram 

estudados retrospectivamente 5 pacientes portadores de ameloblastoma de mandíbula 

procedentes da Faculdade de Odontologia de Araçatuba-UNESP, sendo 4 

ameloblastomas  císticos e 1 sólido multicístico que tiveram como tratamento cirúrgico 

a curetagem. Foram avaliados os dados clínicos e radiográficos com tempos pós-

operatórios de até quatro anos. Resultados: Em todos os casos a curetagem foi efetiva, 

notando-se nas áreas operadas a formação de osso radiograficamente normal e sem 

indícios de recidivas ou novos tumores primários. Conclusão: Nossos resultados 

indicam que a curetagem cirúrgica é efetiva no tratamento de ameloblastomas 

unicísticos e multicísticos, proporcionando eliminação do tumor e aumento do suporte 

ósseo, reduzindo a necessidade da realização de cirurgias mutiladoras, prevenindo suas 

complicações.   

 

Unitermos – Ameloblastoma; Mandíbula; Neoplasias Maxilomandibulares 
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ABSTRACT 
 
 
 

Ameloblastomas are odontogenic tumors constituted by proliferation of 

ameloblastic epithelium in a fibrous stroma. They originate from the remains of the 

dental sheet or epithelium of odontogenic cyst. The cystic intra-bony types or solids 

have been trated in several ways, varying of simple enucleation and curettage to 

recession in block even hemi-mandibulectomy. The best treatment form comes being 

reason controversies for several years. The aim of this study was investigate to 

effectiveness of the conservative surgery in ameloblastomas treatment and the effects of 

that treatment type, in the attempt of contributing to the study of the lesion with 

relationship to the therapeutics, emphasizing that its indication with base in the 

precocious diagnosis and conservative surgery would be important in decrease of the 

discomfort. Materials and Methods: They were studied retrospectivally 5 patients 

carriers of jaw ameloblastoma coming from the School of Dentistry of Araçatuba-

UNESP, being 4 cystic ameloblastomas and 1 solid multicystic that had curettage as 

surgical treatment. The clinical and radiographic data were appraised with followup 

times until four years. Results: All cases trated with curettage was effective, being 

noticed in the operated areas the formation of bone normal radiographically normal and 

without recurrence indications or new primary tumors. Conclusion: Our results indicate 

that the surgical curettage is effective in the treatment of unicystic and policystic 

ameloblastomas, providing elimination of the tumor and increase of the bony support, 

reducing the need of the accomplishment of mutilating surgeries, preventing its 

complications. 

 

Key words – Ameloblastoma; Mandible; Jaw Neoplasms  
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ASPECTOS PROGNÓSTICOS DO AMELOBLASTOMA MANDIBULAR 
TRATADO POR CIRURGIA CONSERVADORA 

 
 
 
Introdução/Revisão de Literatura 
 

Os ameloblastomas são tumores odontogênicos constituídos pela 

proliferação de epitélio ameloblásticos num estroma fibroso. Originam-se dos restos 

vestigiais da lâmina dental ou do epitélio de cisto odontogênico, embora esta última 

possibilidade seja mais rara.  

Este é um tumor com uma imagem cística multialveolar, que pode ser 

etiologia dental. A relação entre o dente e o cisto pode ser difícil de se detectar na 

radiografia, embora alguns cistos dentais podem se tornar ameloblastomas, por 

exemplo, do terceiro molar. Se o diagnóstico é incerto, uma biópsia pré-operatória é 

fundamental. Os ameloblastomas não são usuais no maxilar. Neste caso, eles 

geralmente ocorrem no seio. 

Manifestam-se igualmente em ambos os sexos e ocorrem mais 

freqüentemente em torno dos trinta anos, 80% desses tumores se localizam na 

mandíbula, principalmente na região dos molares e no ramo ascendente. Na região da 

maxila localizam-se de preferência na região do canino e do seio maxilar. São 

assintomáticos e de crescimento lento. Provocam expansão dos ossos maxilares, sendo 

este, na maior parte das vezes, o único sintoma indicativo da presença da neoplasia. 

Mostram grande tendência à invasão local e à recidiva, razão pela qual se recomenda 

cirurgia com margem de segurança para o tratamento desses tumores. As curetagens 

locais são absolutamente ineficientes e mesmo contra indicadas pela incidência elevada 

de recidiva que esta prática oferece, a não ser nos ameloblastomas localizados na parede 

de cisto. Ademais, as múltiplas recidivas parecem estar relacionadas À possibilidade de 

metástases pulmonares, neste tipo de tumor, devido à aspiração acidental das células 

neoplásicas durante os procedimentos cirúrgicos.  

A expansão dos ossos maxilares provocada pelos ameloblastos se deve 

À infiltração das células neoplásicas em direção à tábua óssea vestibular e lingual. A 

invasão e destruição do osso alveolar causam deslocamento e mobilidade das peças 

dentais e considerável reabsorção radicular. 
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Radiograficamente os ameloblastomas, de modo geral, apresentam 

imagens radiolúcidas de aspecto unilocular. A aparência unilocular define uma lesão 

cavitária de tamanho e forma variáveis e de contornos definidos. A aparência 

multilocular revela uma lesão plurivitária ou multicísticas de acordo com o número 

tamanho e forma das cavidades radiolúcidas. O segundo pela presença de grande 

número de pequenas cavidades radiolúcidas uniformes. 

Do ponto de vista histológico, os ameloblastomas são tumores 

constituídos exclusivamente de epitélio odontogênico. O parênquima do tumor, se 

apresenta como massas celulares sólidas ou como cordões ou ilhas cujas células 

periféricas, via de regra, assumem o aspecto colunar ou cuboidal semelhante aos 

ameloblastos. As células mais centralmente localizadas algumas vezes mostram 

morfologia semelhante à do retículo estrelado do órgão de esmalte. O estroma é pouco 

representado, sendo constituído por tecido conjuntivo pouco irrigado. 

Para Bataineh (2000) e Grempel et al. (2003), o ameloblastoma é um 

tumor odontogênico benigno, raro, que representa 1% dos tumores e cistos orais Pode 

apresentar-se como uma tumefação assintomática ou uma lesão de grandes proporções, 

com perfuração das corticais ósseas, deslocamento e reabsorção dental, que teria 

crescimento lento, aparência benigna, invasividade local e alta incidência de 

recorrência. Podem ser classificados como sólido ou multicístico, unicístico e periférico 

(GREMPEL, 2003). O ameloblastoma multicístico acomete principalmente adultos 

jovens, com idade de 35 anos, sem predileção por sexo. Acomete a mandíbula quatro 

vezes mais que a maxila, é mais freqüente na região de molares e de ramo, mas é 

também encontrado no seio maxilar e cavidade nasal. Pela carência de sintomas, o 

paciente geralmente consulta o profissional quando este apresenta grande extensão. 

Radiograficamente apresenta-se como uma lesão radiolúcida uni ou multilocular, de 

bordas definidas e, na maioria dos casos, associada a dente incluso (BATAINEH, 

2000).  

Há relato de casos de ameloblastoma em maxila invadindo fossa 

nasal, conforme relato de Almeida et al. (2001)., cuja tomografia computadorizada dos 

seios paranasais foi decisiva na determinação da sua origem, extensão e conduta 

realizada, enquanto que o exame anatomopatológico confirmou o diagnóstico. Os 
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autores discutem os achados clínicos, radiológicos e cirúrgicos, bem como a 

intervenção que pode ser realizada em pacientes portadores desta variedade de tumor. 

Os ameloblastomas ocorrem em três diferentes situações clínico-

radiográficas, que merecem considerações em separado por causa do tratamento e 

prognóstico diferentes, considerando-se os tipos sólido convencional ou multicístico 

(cerca de 86% dos casos); unicístico (cerca de 13% dos casos) e periférico (extra-ósseo) 

(cerca de 1% dos casos); 

 

 

Ameloblastoma intra-ósseo multicístico ou sólido convencional: 

Características Clínicas e Radiográficas: 

 

É encontrado nos pacientes em ampla faixa etária, sendo raro em 

crianças com menos de 10 anos e relativamente incomum no grupo entre 10 e 19 anos. 

O tumor apresenta uma prevalência aproximadamente igual entre a terceira e a sétima 

décadas da vida. Não há predileção definida quanto ao sexo. Alguns estudos indicam 

maior freqüência em negros; outros não mostram predileção racial. Aproximadamente 

85% dos ameloblastomas convencionais ocorrem na mandíbula, mais freqüentemente na 

região dos molares e do ramo ascendente. Cerca de 15% dos ameloblastomas ocorrem 

na maxila, geralmente nas regiões posteriores. Freqüentemente, o tumor é 

assintomático, e lesões menores apenas são detectadas durante um exame radiográfico. 

A tumefação indolor ou a expansão do maxilar são manifestações clínicas comuns. Se 

não for tratada, a lesão poderá crescer lentamente, formando massas ou atingindo 

proporções grotescas. A dor e a parestesia são incomuns, mesmo em tumores grandes. 

O aspecto radiográfico mais característico é uma lesão radio 

transparente multilocular. A aparência da lesão muitas vezes é descrita como “bolhas de 

sabão” quando as loculações radio transparentes são grandes, e como “favo de mel”, 

quando as loculações são pequenas. Freqüentemente, está presente uma expansão da 

cortical lingual e vestibular. É comum a reabsorção das raízes de dentes adjacentes ao 

tumor. Em muitos casos, um dente incluso, na maioria das vezes um terceiro molar 

inferior, está associado com a lesão radio transparente. Radiograficamente, os 

ameloblastomas sólidos podem apresentar-se como lesões radio transparentes 

uniloculares, que podem lembrar quase todos os tipos de lesões císticas. Porém, as 
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margens destas lesões radiotransparentes freqüentemente mostram festonamento 

irregular. Ainda que as características radiográficas, particularmente na lesão 

multilocular típica, possam ser altamente sugestivas de ameloblastomas, diversas lesões 

odontogênicas podem apresentar aspectos radiográficos semelhantes.  

Uma forma de ameloblastoma que não possui esses aspectos 

característicos é o ameloblastoma desmoplásico, uma variante inicialmente 

documentada na literatura em 1984 por Eversole e colaboradores. O ameloblastoma 

desmoplásico ocorre com acentuada predileção nas regiões anteriores dos maxilares, 

particularmente a maxila. Radiograficamente, esse tipo raramente sugere o diagnóstico 

de ameloblastoma e, geralmente, lembra uma lesão fibroóssea devido à sua aparência 

mista radiopaca/radiotransparente. Esse aspecto radiográfico misto é devido à 

metaplasia óssea dentro de densos septos fibrosos que caracterizam a lesão, e não 

devido à produção de material mineralizado pelo próprio tumor. 

 

 

 

Características Histopatológicas 

 

Os ameloblastomas intra-ósseos multicístico ou sólido convencionais 

mostram acentuada tendência a apresentar degeneração cística; macroscopicamente, 

observa-se que a maioria dos tumores apresenta combinações variáveis dos aspectos 

sólido e cístico. Os cistos podem ser observados apenas microscopicamente ou podem 

estar presentes como muitos cistos grandes, constituindo a maior parte do tumor. Vários 

subtipos microscópicos de ameloblastoma convencional são reconhecidos, mas estes 

aspectos microscópicos têm pouco significado no comportamento do tumor. Tumores 

grandes muitas vezes apresentam combinações de aspectos microscópicos. 

Os padrões folicular e plexiforme são os mais comuns. Os padrões 

histopatológicos menos comuns são o acantomatoso, de células granulares, 

desmoplásico e de células basais. 

Padrão folicular. O padrão histopatológico folicular é o mais comum e 

reconhecível. As ilhas de epitélio lembram o epitélio do órgão esmalte em um estroma 

de tecido conjuntivo fibroso maduro. Os ninhos de epitélio possuem uma área central 

constituídas de células arranjadas frouxamente, lembrando o retículo estrelado do órgão 

do esmalte. Esta parte central é circundada por uma camada única de células colunares 
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alongadas, semelhante a ameloblastos. Os núcleos destas células localizam-se em 

oposição à membrana basal (polaridade invertida). Em outras áreas, as células 

periféricas podem ser mais cubóides e lembrar células basais. A formação cística é 

comum e pode variar de microcistos, que se formam dentro das ilhas epiteliais, a 

grandes cistos macroscópicos, que podem ter muitos centímetros em diâmetro. 

Padrão plexiforme. O ameloblastoma tipo plexiforme consiste em 

longos cordões ou placas de epitélio odontogênico anastomosados. Os cordões ou 

placas de epitélio são circundados por células colunares ou cúbicas semelhantes a 

ameloblastos, envolvendo células epiteliais arranjadas mais frouxamente. O estroma de 

sustentação tende a ser vascular e arranjado frouxamente. A formação cística é 

relativamente incomum nesta variedade. Quando ocorre, encontra-se muitas vezes 

associada com a degeneração do estroma do que com a alteração cística do epitélio. 

Padrão acantomatoso. Quando ocorre uma extensa metaplasia 

escamosa, muitas vezes associada com formação de ceratina, nas porções centrais das 

ilhas epiteliais de um ameloblastoma folicular, o termo ameloblastoma acantomatoso é 

algumas vezes utilizado. Esta alteração não indica um curso mais agressivo para a lesão; 

entretanto, histopatologicamente, esta lesão pode ser confundida com um tumor 

odontogênico escamoso ou com um carcinoma de células escamosas. 

Padrão de células granulares. Os ameloblastomas podem algumas 

vezes mostrar transformação de grupos de células epiteliais em células granulares. Tais 

células têm citoplasma abundante, contendo grânulos eosinofílicos que lembram 

lisossomos ultra-estruturalmente e histoquimicamente. Embora originalmente 

considerado como um amadurecimento ou alteração degenerativa nas lesões de longa 

duração, tal variante não tem sido observada em pacientes jovens e em tumores 

clinicamente agressivos. Quando esta alteração de células é extensa em um 

ameloblastoma, a denominação ameloblastoma de células granulares é apropriada. 

Padrão desmoplásico. Este tipo de ameloblastoma contém pequenas 

ilhas e cordões de epitélio odontogênico em um estroma densamente colagenizado. 

Estudos imuno-histoquímicos têm mostrado o aumento da produção da citocina 

conhecida como fator “beta” de crescimento de transformação associado a esta lesão, 

sugerindo que isto possa ser responsável pela desmoplasia. Células colunares periféricas 

semelhantes a ameloblastos não são evidentes nas ilhas epiteliais.  

Padrão de células basais. A variante de células basais do 

ameloblastoma é o tipo menos comum. As lesões são constituídas de ninhos de células 
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basais uniformes, histopatologicamente muito semelhantes ao carcinoma de células 

basais da pele. O retículo estrelado não se encontra presente nas porções centrais destes 

ninhos. As células na periferia dos ninhos tendem a ser cúbicas, e não colunares. 

 

 

Tratamento e Prognóstico 

 

Pacientes com ameloblastoma intra-ósseo multicístico ou sólido 

convencional têm sido tratados de várias maneiras. O tratamento varia de simples 

enucleação e curetagem a recessão em bloco. A melhor forma de tratamento vem sendo 

motivo de controvérsias há vários anos. O ameloblastoma convencional tende a se 

infiltrar entre as trabéculas ósseas do osso esponjoso na periferia da lesão, antes de a 

reabsorção óssea tornar-se evidente radiograficamente. Portanto, a verdadeira margem 

do tumor muitas vezes estende-se além da aparente margem clínica ou radiográfica. A 

tentativa de remover o tumor por curetagem deixa pequenas ilhas do tumor no osso, que 

mais tarde se manifestam como recorrências. Taxas de recorrência entre 50% e 90% 

após curetagem têm sido relatadas em vários estudos. A recorrência freqüentemente 

demora muitos anos para se tornar clinicamente evidente, e períodos de 5 anos sem 

recorrência não indicam cura. 

A ressecção marginal é a forma de tratamento mais utilizado, porém 

uma recorrência de aproximadamente 15% tem sido relatada após a ressecção marginal 

ou em bloco. Muitos cirurgiões preconizam que a margem da ressecção deva ser de pelo 

menos 1cm além dos limites radiográficos do tumor. Os ameloblastomas da região 

posterior da maxila são especialmente perigosos por causa da dificuldade de se obter 

uma margem cirúrgica adequada ao redor do tumor. Embora alguns estudos sugiram 

que o tumor possa ser sensível à radiação, a radioterapia raramente é utilizado como 

tratamento para os ameloblastomas, por causa da localização intra-óssea do tumor e a 

possibilidade de desenvolver-se uma alteração maligna induzida pela radiação em um 

grupo de pacientes relativamente jovens. 

O ameloblastoma convencional é uma neoplasia infiltrativa 

persistente, que pode matar o paciente por infiltração progressiva envolvendo estruturas 

vitais. Entretanto, a maioria desses tumores não são lesões que apresentem risco para a 

vida do paciente. Raramente, um ameloblastoma apresenta nítido comportamento 

maligno. 
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Amelobastoma Unicístico 

 

Este merece considerações à parte, com base nas características 

clinicas, radiográficas e patológicas e na sua resposta ao tratamento. Em vários estudos 

o ameloblastoma unicístico ocorre entre 10 e 15% de todos os ameloblastomas intra-

ósseos. É muito discutido se o ameloblastoma unicístico se origina de novo como uma 

neoplasia ou se resulta da transformação neoplásica do epitélio de um cisto não-

neoplásico. Provavelmente, ambos os mecanismos ocorrem, mas a prova disto em um 

paciente é virtualmente impossível de obter. 

 

 

Características clínicas e radiográficas 

 

São encontrados com muito mais freqüência em pacientes mais 

jovens, sendo 50% dos casos diagnosticados durante a segunda década da vida. Mais de 

90% são encontrados na mandíbula, freqüentemente na região posterior. A lesão 

costuma ser assintomática, embora lesões grandes possam causar tumefação dolorosa 

nos maxilares. Em muitos pacientes, a lesão aparece caracteristicamente como uma área 

radiotransparente que circunda a coroa de um terceiro molar inferior incluso, que 

lembra clinicamente um cisto dentígero. Outros tumores simplesmente aparecem como 

áreas radiotransparentes bem definidas que geralmente são considerados cisto 

primordial, radicular ou residual, dependendo da relação entre a lesão radiotransparente 

e o dente na região. Em algumas ocasiões a área radiotransparente pode ter margens 

festonadas e ser um ameloblastoma unicístico. É questionável se um ameloblastoma 

unicístico pode apresentar um aspecto radiográfico verdadeiramente multilocular. 

Os achados cirúrgicos também podem sugerir que a lesão seja um 

cisto, e o diagnostico de ameloblastoma somente é feito após o exame microscópico do 

espécime tecidual. 
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Características histopatológicas 

 

São descritas 3 variantes histopatológicas do ameloblastoma 

unicístico. No primeiro tipo (luminal), o tumor está confinado à superfície luminal do 

cisto. A lesão consiste na parede fibrosa de um cisto com um luminante constituído 

parcial ou totalmente de epitélio ameloblástico. Ele apresenta a camada basal de células 

cúbicas ou colunares, com núcleos hipercromáticos que mostram polarização invertida e 

vacuolização citoplasmática. As células epiteliais suprajacentes mostram-se dispostas 

frouxamente e lembram o retículo estrelado. Tais achados não esão relacionados com 

edema inflamatório. 

Na segunda variante microscópica, um ou mais nódulos de 

ameloblastoma projetam-se do limitante cístico para a luz do cisto. Este tipo é 

denominado intraluminal. Os grandes nódulos podem ser relativamente pequenos ou, 

então, grandes, preenchendo a luz do cisto. Em alguns casos, o nódulo do tumor que se 

projeta para a luz apresenta um padrão plexiforme edemaciado, que lembra o padrão 

plexiforme observado em ameloblastomas convencionais. Tais lesões são, algumas 

vezes, citadas como ameloblastomas unicísticos plexiformes. A proliferação celular 

intraluminal nem sempre reúne os critérios histopatológicos estritos para o 

ameloblastoma, e pode ser um processo resultante de uma inflamação que quase sempre 

acompanha este padrão. Entetanto, o ameloblastoma típico pode ser encontrado em 

outras partes menos inflamadas do espécime tecidual. 

Na terceira variante, conhecida como mural, a parede fibrosa do cisto 

está infiltrada por ameloblastoma típico folicular ou plexiforme. A profundidade e a 

extensão na infiltração ameloblástica podem variar consideravelmente, e diversos cortes 

histológicos por todo o espécime são necessários para descartar a possibilidade de 

invasão mural das células tumorais. 

 

 

 

Tratamento e Prognóstico 

 

Na maioria dos casos, os achados clínicos e radiográficos sugerem um 

cisto odontogênico. Esses tumores são freqüentemente tratados como cistos por 

enucleação. Se os componentes ameloblásticos estão limitados à luz do cisto com ou 
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sem extensão intraluminal do tumor, a enucleação do cisto pode ser o tratamento 

adequado. Contudo, o paciente deverá ser controlado por um período prolongado. Se o 

material apresentar extensão do tumor para a cápsula fibrosa do cisto por uma distância 

considerável, o procedimento subseqüente é muito controvertido. Acredita-se que a 

ressecção local seja indicada como medida preventiva, sendo que outros preferem 

acompanhar radiograficamente o paciente e retardar o novo tratamento, até que haja 

evidência de recorrência. A curetagem acompanhada ou não de outros procedimentos 

tem sido a opção mais utilizada no tratamento dos ameloblastomas (SAMPSON et al 

1999, NAKAMURA et al 2002, FEINBERG et al 1996, CURI et al 1997, SEHDEV et 

al 1974, MÜLLER et al 1985), tendo sido polemizada na literatura a realização de 

hemimandibulectomias. 

Uma média de 10 a 20% de recorrências tem sido relatada após a 

enucleação e curetagem dos ameloblastomas unicísticos. Ela é consideravelmente 

menor do que os 50 a 90% de recorrências observadas após a curetagem de 

ameloblastomas intra-ósseos multicístico e sólido convencionais. Montoro et al. (2008) 

consideram que o tratamento multidisciplinar do ameloblastoma possibilita completa 

reconstrução da área lesada, apresentando um caso em paciente de 47 anos, acometido 

por ameloblastoma em região posterior de mandíbula, tratado com ressecção completa 

de um segmento mandibular. Os autores utilizaram enxerto ósseo de crista ilíaca fixado 

com placas e parafusos de titânio, observando vantagem neste procedimento, incluindo 

diminuição do risco de recidivas pelo uso da ressecção segmentar, reconstrução 

mandibular confiável e diminuição do número de procedimentos cirúrgicos, permitindo 

completa reabilitação em um período mais curto de tempo. Bataineh (2000) considera 

que o tratamento pode variar desde curetagem até amplas ressecções ósseas, com ou 

sem reconstrução. Radioterapia não é indicada, pois a lesão é radiorresistente, podendo 

se utilizar eletrocauterização, criocirurgia e aplicação de agentes esclerosantes como 

alternativas de tratamento. O acompanhamento pós-operatório com exames de imagem 

é essencial, uma vez que mais de 50% das recorrências ocorrem dentro dos primeiros 

cinco anos pós-operatórios. Para Foster et al. (1999), a desvantagem da ressecção 

segmentar é a deformidade facial resultante e a perda de função se não for 

adequadamente reconstruída. Nestes casos, é necessário o uso de enxertos ou retalhos 

com tecido ósseo além de implantes e sofisticadas técnicas cirúrgicas com equipes 

multidisciplinares. A escolha pelo tipo de reconstrução a ser empregada depende 

principalmente do tamanho do defeito. Segmentos mandibulares maiores que cinco 
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centímetros tratados com enxertos ósseos tendem a um maior índice de complicações 

pós-operatórias. Tais defeitos devem ser preferencialmente reconstruídos com retalhos 

micro-cirúrgicos de fíbula ou crista ilíaca, entre outros. Outra alternativa para grandes 

defeitos é a distração osteogênica. Os autores relataram que os retalhos ósseos 

vascularizados podem reconstruir qualquer extensão de defeito, enquanto que os 

enxertos deveriam ter seu uso restrito a defeitos menores que 5cm de comprimento. O 

uso do enxerto ósseo com sucesso não se restringe apenas às suas dimensões. A 

superfície de contacto de seus cotos bem ajustados, bordas ósseas receptoras bem 

vascularizadas, fechamento hermético da mucosa oral, imobilidade do enxerto com 

adequado material de fixação rígida interna e manutenção de uma oclusão dentária 

satisfatória determinam o resultado final. 

 

 

 

 

 

Ameloblastoma Periférico (extra-ósseo) 

 

É incomum ocorrendo em cerca de 1% dos ameloblastomas. 

Provavelmente, o tumor origina-se de restos da lâmina dentária abaixo da mucosa bucal, 

ou de células epiteliais da camada basal do epitélio da mucosa. As lesões 

histopatologicamente têm as mesmas características da forma correspondente intra-

óssea do tumor. 

 

 

 

Características clínicas 

 

Freqüentemente apresenta-se como uma lesão da mucosa alveolar ou 

da gengiva, pedunculado ou séssil, não-ulcerada e indolor. As características clinicas 

não são especificas, e a maioria das lesões são clinicamente consideradas um fibroma ou 

granuloma piogênico. A maioria dos casos são menores que 1,5cm, porém têm sido 

relatadas lesões maiores. O tumor tem sido encontrado em pacientes de diferentes 

idades, porém na maioria das vezes são observados em pacientes de meia-idade. São 
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mais comumente encontrados na mucosa alveolar e gengival posterior, sendo um pouco 

mais comuns na mandíbula do que na maxila. Em alguns casos, o osso alveolar 

superficial pode estar ligeiramente erosado, mas não ocorre um envolvimento 

significativo do osso. Uns poucos casos de lesões microscopicamente idênticas tem sido 

relatados na mucosa bucal, a alguma distãncia dos tecidos moles gengival ou alveolar. 

 

 

 

Características histopatológicas 

 

Este apresente ilhas de epitélio ameloblástico que ocupam a lâmina 

própria abaixo do epitélio da superfície. A proliferação epitelial pode mostrar qualquer 

dos aspectos descritos para o ameloblastoma intra-ósseo, sendo os tipos plexiforme ou 

folicular os mais comuns. Uma união do tumor com a camada basal do epitélio da 

mucosa tem sido observada em cerca de 50% dos casos. Não se sabe se isto indica que a 

origem do tumor é a camada basal do epitélio ou se é a união do tumor com o epitélio 

da superfície. 

Os carcinomas de células basais da mucosa bucal têm sido relatados, 

porém a maioria dos autores consideram que eles constituem ameloblastomas 

periféricos. Um fibroma odontogênico periférico pode ser confundido 

microscopicamente com um ameloblastoma periférico, principalmente se o componente 

epitelial for proeminente. A presença de dentina displásica ou material semelhante a 

cemento no fibroma odontogênico periférico e a ausência de células epiteliais colunares 

periféricas com polarização nuclear invertida servem para diferenciar as duas lesões. 

 

 

 

Tratamento e Prognóstico 

 

Diferentemente do ameloblastoma intra-ósseo, o periférico apresenta 

um comportamento clinico inofensivo. Os pacientes respondem bem à excisão cirúrgica 

local. Embora a recorrência local tenha sido notada em 15 a 20% dos casos, a excisão 

local quase sempre resulta em cura. Alguns casos de alteração maligna no 

ameloblastoma periférico têm sido relatados, porém isto é raro. Alguns autores 
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acreditam que a reconstrução concomitante à ressecção promove restabelecimento 

anatômico e funcional do defeito, permitindo que a área reconstruída seja reparada em 

um único procedimento cirúrgico, sem distorções, desvios, atrofias e formação de 

cicatrizes inerentes a cirurgias secundárias, tornando essa técnica muito mais confiável 

(DISA 2000, BAKER 2001). 
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Proposição 
 

O propósito deste trabalho foi estudar os aspectos prognósticos de 

ameloblastomas mandibulares após tratamento não invasivo pela cirurgia conservadora, 

analisando-se clínica e radiograficamente a área operada, buscando-se dados relativos à 

cura/cicatrização ou ocorrências de recidivas. 
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Material e Método 

 

No presente estudo foram considerados cinco pacientes portadores de 

ameloblastoma mandibular, revendo-se junto aos arquivos da Faculdade de Odontologia 

de Araçatuba – Unesp, os prontuários desses pacientes tratados pela cirurgia 

conservadora, avaliando-se clínica e radiograficamente na busca de evidências de cura 

ou ocorrência de recidivas. 

De acordo com a metodologia proposta, os pacientes foram estudados com 

vistas a obtenção de dados epidemiológicos quanto a ocorrência segundo sexo, idade, 

raça e local de incidência, bem como situação do osso operado com vistas a cura e 

reparação cicatricial, utilizando-se radiografias convencionais e panorâmicas. Foi 

pesquisada, também, a possibilidade de envolvimentos sistêmicos nos casos registrados, 

após a realização dos procedimentos terapêuticos instituídos. 

 

Critério de exclusão – pacientes que não aceitaram a terapia proposta ou que não foram 

localizados para a reavaliação. 
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Resultado 

 

Os resultados estão relacionados na tabela 1, onde se pode constatar a 

evolução do processo cicatricial após instituição da terapêutica. 

Observou-se que todos os casos eram de localização mandibular, 

quatro deles em região posterior e apenas um em região anterior. Todos os casos foram 

submetidos a análise histopatológica para definição do diagnóstico, como condição 

prévia ao tratamento. 

Conforme se pode observar na tabela 1, todos os casos operados 

evoluíram favoravelmente, com formação de tecido ósseo normal na região cística. 

Em apenas um dos casos houve fratura mandibular pós-cirurgia, sendo 

o paciente portador de outras lesões sistêmicas não relacionadas ao ameloblastoma. 

Os outros quatros casos, dois em mulheres e dois em homens, não 

apresentaram nenhum outro evento, observando-se recuperação satisfatória do osso 

operado. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos casos segundo parâmetros clínicos/ radiográficos e 

resultado terapêutico. 

Paciente Caso 

Sexo Idade 

Localização do Tumor Tipo Resultado do 

Tratamento 

1 Masculino 30 

anos 

Mandíbula, região 

anterior. 

Unicístico Positivo 

2 Masculino 30 

anos 

Mandíbula, região 

posterior do corpo. 

Unicístico Positivo 

3 Masculino 45 

anos 

Mandíbula, região 

posterior, lado direito do 

corpo. 

Unicístico 

 

Positivo 

4 Feminino 19 

anos 

Mandíbula, região do 

ângulo e ramo 

ascendente.  

Sólido 

Multicístico 

Positivo 

5 Feminino 27 

anos 

Mandíbula, região 

posterior, lado esquerdo 

do corpo. 

Multicístico Positivo 
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Discussão 

 

Desde as observações de Partsch (1892) e Seldin (1961) sobre o 

tratamento conservador de lesões com características císticas, até hoje esse tipo de 

procedimento tem sido empregado com sucesso no tratamento desse tipo de lesão, 

estendendo-se a opção para os casos de ameloblastomas, sejam unicísticos ou 

multicísticos, em especial aos não sólidos. 

Embora o método conservador pela curetagem cirúrgica seja 

potencialmente eficaz, existem poucos estudos clínicos e microscópicos que avaliem o 

tumor sob esses aspectos terapêuticos (NAKAMURA et al 1995, NAKAMURA et al 

2002).  

Além disso, a literatura carece de melhores evidências sobre o 

comportamento clínico e radiográfico dessas lesões, embora haja alguma evidência 

acerca do ameloblastoma unicístico (ROSENSTEIN et al 2001, LEIDER et al 1985, 

EVERSOLE et al 1984), enquanto outros trabalhos se referem ao ameloblastoma sólido 

multicístico que passou por processo degenerativo cístico (SALMAN et al 1968, 

ENISLIDIS et al 2004, YOKOBAYASHI et al 1983, POGREL et al 2004). 

No presente estudo, todos os casos foram tratados pela curetagem 

cirúrgica e apresentaram evolução favorável, constatando-se em um deles (caso n.o 1, 

Tab. 1) recuperação total do osso operado, inclusive sem a necessidade de se realizar 

exodontias. Este caso foi acompanhado por mais de quatro anos, com anotação da 

evolução favorável da lesão, clínica e radiograficamente (Fig.1)  

Os dois casos correspondentes às duas pacientes consideradas também 

apresentaram evolução favorável. O caso n.o 4, apesar de sólido multicístico, além de 

abranger uma região muito extensa, adentrando ramo mandibular ascendente em toda a 

extensão mandibular nesta área, mostrou neoformação óssea satisfatória no controle 

clínico e radiográfico de 18 meses (Fig. 2). 

Em nossas observações, ao considerar os cinco casos analisados, 

podemos afirmar com segurança que a capacidade osteogênica do osso operado é maior 

que a capacidade osteolítica da lesão, talvez pela movimentação metabólica volumétrica 

considerada; isto é, ao se retirar grande quantidade de estroma lesional, as células 

neoplásicas perderiam sua capacidade proliferativa original, enquanto que o tecido 

ósseo remanescente, livre do envolvimento tumoral, teria restabelecidos os parâmetros 

fisiológicos norteadores do crescimento ósseo. Este fenômeno explicaria a recuperação 
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evidente que pudemos observar nos casos analisados. No entanto, o desconhecimento da 

verdadeira etiopatogenia tumoral, bem como os seus diferentes padrões microscópicos e 

o comportamento biológico, que confere à maioria dos tumores a características de 

comportamento localmente agressivo e altos índices de recidiva, são elementos que 

alimentam a constante necessidade de seu estudo, em especial no que se refere ao seu 

tratamento. 

Os achados radiográficos no presente trabalho, utilizando-se 

radiografias convencionais como periapicais, oclusais e panorâmicas, revelaram que 

dois casos (40%) apresentaram-se com aspecto em “bolhas de sabão”, um deles 

classificado histopatologicamente como sólido multicístico, e três casos (60%) com 

imagem unilocular bem delimitada, compatível com ameloblastoma unicístico, em 

consonância com a literatura disponível (OLAITAN et al, 1993; REICHART et al, 

1995). 

Apesar dos inúmeros estudos sobre o ameloblastoma mandibular, 

autores divergem acerca da terminologia, morfologia, etiologia, diagnóstico e 

tratamento, bem como prognóstico e potencial de malignização (AISENBERG, 1953; 

SMALL, WALDRON, 1955; KRAMER, 1963; BHASKAR, 1968; REGEZI et al, 1978; 

MULLER, SLOOTWEG, 1985; GARDNER, 1996; FREGNANI et al, 2002), motivo 

pelo qual novas observações são importantes no sentido contributivo ao estudo. 
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Figura 1 – Aspecto radiográfico inicial (A) e após 6 anos da cirurgia (B), 
evidenciando reparação óssea completa da área operada 
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Figura 2 – Aspecto radiográfico inicial (A) e após 18 meses da cirurgia (B), 
evidenciando reparação óssea satisfatória da área operada. 



 26 

Conclusão 

 

Nossas observações de acordo com a metodologia proposta, permitiram-nos concluir: 

1. O tratamento cirúrgico conservador é o melhor método terapêutico para o 

ameloblastoma mandibular. 

2. A curetagem cirúrgica eficaz minimiza riscos de recidivas. 

3. O controle pós-operatório de quatro anos é suficiente para se concluir o 

prognóstico como favorável ou não. 

4. Casos re-incidentes após quatro anos provavelmente representam novos tumores 

primários. 
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