
 
 

 

 

 

 

 

 

DANIELLE CLARISSE BARBOSA COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DA OCORRÊNCIA DE RECIDIVAS APÓS ENUCLEAÇÃO, SEGUIDA DE 

OSTECTOMIA PERIFÉRICA E SOLUÇÃO DE CARNOY NO TRATAMENTO DAS 

LESÕES ODONTOGÊNICAS BENIGNAS AGRESSIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL - RN 

2018 

www.posgraduacao.ufrn.br/ppgscol ppgscol@dod.ufrn.br 55-84-3342-2338

CENTRO	DE	CIÊNCIAS	DA	SAÚDE
PROGRAMA	DE	PÓS-GRADUAÇÃO	EM	SAÚDE	COLETIVA



 
 

 

DANIELLE CLARISSE BARBOSA COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DA OCORRÊNCIA DE RECIDIVAS APÓS ENUCLEAÇÃO, SEGUIDA DE 

OSTECTOMIA PERIFÉRICA E SOLUÇÃO DE CARNOY NO TRATAMENTO DAS 

LESÕES ODONTOGÊNICAS BENIGNAS AGRESSIVAS:  

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva com área de 

concentração em odontologia, Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, como requisito para 

obtenção do título de Mestre em Saúde 

Coletiva. 
 

Orientador: Prof. Dr. Adriano Rocha 

Germano. 

 

 

 

 

 

NATAL - RN 

2018 



 
 

 

     

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial Prof. Alberto Moreira Campos - Departamento de Odontologia 

 

  Costa, Danielle Clarisse Barbosa.  

   Estudo da ocorrência de recidivas após enucleação, seguida de 

ostectomia periférica e solução de carnoy no tratamento das 

lesões odontogênicas benignas agressivas / Danielle Clarisse 
Barbosa Costa. - 2018.  

   57f.: il.  

 

   Orientador: Prof. Dr. Adriano Rocha Germano.  

   Dissertação (Pós-Graduação em Saúde Coletiva) - Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências da Saúde, 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Natal, 2018.  
 

 

   1. Tumores Odontogênicos - Dissertação. 2. Cistos 

Odontogênicos - Dissertação. 3. Tratamento Conservador - 

Dissertação. 4. Recidiva - Dissertação. I. Germano, Adriano 

Rocha. II. Título.  
 

RN/UF/BSO                                           BLACK D65 

 

 

 

  

       
Elaborado por MONICA KARINA SANTOS REIS - CRB-15/393 

  

 



 
 

 

DECICATÓRIA 

 

A minha mãe Maria Darc e mãe de coração Josefa Barbosa, pela dedicação a minha 

educação, apoio as minhas decisões e amor incondicional. Sem vocês em minha vida não teria 

chegado até aqui. Vocês são meu porto seguro. 

A minha avó Maria Barbosa, que mesmo longe está sempre perto. 

  



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradecimento especial ao Prof. Dr. Adriano Rocha Germano, pela orientação 

neste trabalho. A vontade de aprender e ensinar, fornecer aos pacientes o melhor e o esforço 

para tornar os alunos orientados profissionais competentes e éticos o torna um exemplo de 

profissional a ser seguido. Muito obrigada.  

À Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Odontologia, 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, por possibilitar a realização deste 

trabalho. 

A professora Patrícia e aos funcionários do setor de Imagenologia Paulo e Cláudia 

por estarem sempre à disposição para realizar os exames dos nossos pacientes e ajudar no que 

for preciso.  

Ao amigo Salomão Israel pela participação e dedicação a realização desde trabalho. 

Aos amigos de mestrado Rafaela Araújo, Marcela Emílio e Marcelo Machado pelo 

companheirismo durante todo esse período. Vocês tornaram tudo mais leve. Desejo a vocês 

todo o sucesso. 

A funcionária do setor de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial Ana Cristina 

pelo auxílio durante a fase de coleta de dados do trabalho e por estar sempre à disposição para 

atender todos os pacientes.  

A minha família, em especial a minha mãe Maria Darc, a minha avó Maria Barbosa 

os meus tios e tias Finha, Socorro, Ana Núbia, Jacinta, Raimunda, Paulo, Neto, Chagas e 

a minha prima Gabriela. Vocês representam o há de mais importante em minha vida. E a 

todos os amigos que direta o indiretamente me apoiaram nessa fase, o meu muito obrigado. 

A Deus, pelo dom da vida e por todas as graças alcançadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O maior líder não é aquele capaz de governar o mundo, mas o que é capaz de governar a si 

mesmo”.  

Augusto Cury 

 

 



 
 

 

RESUMO 

 

Estudo seccional retrospectivo com o objetivo de investigar a ocorrência de recidivas em 

lesões odontogênicas benignas agressivas após o protocolo cirúrgico de enucleação, seguida 

de ostectomia periférica e solução de Carnoy. A amostra utilizada foi de conveniência e 

constituída por trinta pacientes atendidos no setor de Cirurgia de Traumatologia Buco-

Maxilo-Facial da UFRN no período de 2008 a 2018. Os dados foram coletados por meio dos 

prontuários clínicos e em seguida os pacientes foram contatados para realização dos exames 

clínicos e radiográficos a fim de verificar presença de recidivas. Foram realizadas análises 

descritivas e estatísticas utilizando o programa Stata/IC versão 14.0 (StataCorp, College 

Station, TX). Utilizou-se o teste de Mann-Whitney, o teste exato de Fisher e o teste Chi-

quadrado, além do método de Kaplan Meier e o teste Log-rank para verificar os possíveis 

fatores prognósticos para as recidivas, adotando-se p<0,05. A amostra foi composta por doze 

pacientes do gênero masculino (40%) e dezoito do gênero feminino (60%) e a média de idade 

foi de 37,23 anos (37,23±17,01; 12-77). Dentre as lesões, 22 pacientes apresentavam CO 

(73,3%), 3 MO (10%) e 5 ameloblastomas (16,7%). A maioria das lesões acometeu a maxila e 

mandíbula posteriores (93,3%). A recidiva acometeu 7 pacientes (23,3%), sendo todos os 

casos em CO, com o tempo mínimo de recidiva de 12 meses e máximo de 34 meses e um 

acompanhamento máximo de 9 anos e 5 meses. Não foi verificado diferença estatística entre 

os fatores avaliados e o desenvolvimento de recidivas, mas os pacientes que permaneceram 

com dentes adjacentes a lesão após o procedimento cirúrgico apresentaram tempo menor de 

recorrência. As curvas de Kaplan-Meier demonstraram um risco acumulado de mais de 80% 

para recidiva após 29 meses de pós-operatório e após 36 meses de acompanhamento, apenas 

37,50% destes pacientes estariam livres de recidivas (p=0,023), além de terem 5,5 vezes mais 

chances de desenvolver recidivas do que os pacientes que tiveram seus dentes extraídos. O 

protocolo é efetivo no tratamento das lesões odontogênicas benignas agressivas quando se 

compara aos tratamentos isolados, como marsupialização e enucleação/curetagem, 

considerando as mesmas lesões.  

 

Palavras-Chaves: Tumores Odontogênicos. Cistos Odontogênicos. Tratamento Conservador. 

Recidiva.  



 
 

 

ABSTRACT 

 

Retrospective sectional study with the objective of investigating the occurrence of relapses in 

aggressive benign odontogenic lesions after the surgical enucleation protocol, followed by 

peripheral ostectomy and Carnoy's solution. The sample used was of convenience and 

consisted of thirty patients attended in Oral and Maxillofacial Surgery Department of UFRN 

between 2008 and 2018. The data were collected through the medical records and then the 

patients were contacted to perform of clinical and radiographic exams in order to verify the 

presence of relapses. Descriptive and statistical analyzes were performed using the Stata / IC 

version 14.0 program (StataCorp, College Station, TX). The Mann-Whitney test, the Fisher's 

exact test and the Chi-square test, as well as the Kaplan Meier method and the Log-rank test 

were used to verify the possible prognostic factors for relapses, using p <0 , 05. The sample 

consisted of 12 male patients (40%) and eighteen female patients (60%) and the mean age was 

37.23 years (37.23 ± 17.01, 12-77). Among the lesions, 22 patients had CO (73.3%), 3 MO 

(10%) and 5 ameloblastomas (16.7%). Most of the lesions affected the posterior maxilla and 

mandible (93.3%). The relapse affected 7 patients (23.3%), all cases in OC, with a minimum 

recurrence time of 12 months and a maximum of 34 months and a maximum follow-up of 9 

years and 5 months. There was no statistical difference between the factors evaluated and the 

development of relapses, but patients who remained with adjacent teeth after the surgical 

procedure presented less recurrence time. Kaplan-Meier curves showed a cumulative risk of 

more than 80% for recurrence after 29 months postoperatively and after 36 months of follow-

up, only 37.50% of these patients would be free of relapses (p = 0.023), in addition this group 

were 5.5 times more likely to develop recurrences than patients who had their teeth extracted. 

The protocol is effective in the treatment of benign aggressive odontogenic lesions when 

compared to isolated treatments, such as marsupialization and enucleation/curettage, 

considering the same lesions. 

 

Keywords: Odontogenic Tumors. Odontogenic cysts. Conservative treatment. Relapse. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os cistos e tumores odontogênicos são originados dos tecidos de formação do 

órgão dental e apresentam ocorrência relativamente comum nos maxilares. As mesmas, 

em geral, apresentam um curso clínico benigno, entretanto, podem exibir um 

comportamento localmente agressivo. Essas lesões, cujo tratamento é realizado pelo 

Cirurgião Buco-Maxilo-Facial, apresentam terapêuticas diversas, e esse planejamento 

irá variar de acordo com o grau de agressividade e taxa de recorrência das lesões. 

Dentre essas, destacam-se o CO, o ameloblastoma e o MO, diante da agressividade 

local, da terapêutica controversa e da alta taxa de recorrência em caso de tratamentos 

conservadores. 

Estudos têm demonstrado que técnicas como a criocirurgia, uso da solução de 

Carnoy e a ostectomia periférica podem trazer benefícios quando associados a 

enucleação destas lesões (HAQ SIDDIQUI; MCGURK, 2016; AL-MORAISSI et al., 

2017; CHRCANOVIC; GOMEZ, 2017; CHRCANIVIC; GOMEZ, 2018). Pogrel (2015) 

recomenda para o tratamento do CO o emprego da ostectomia periférica e, de todos os 

casos tratados em seu estudo, nenhum apresentou recorrência até o ano da publicação. 

Na técnica, após o cisto ser enucleado, as margens ósseas são pintadas com azul de 

metileno e o osso demarcado é removido com o auxílio de brocas (PROGREL, 2015). A 

criocirurgia, embora tenha demonstrado recorrências menores do que as terapias 

conservadoras isoladamente, tem apresentado um índice de complicações desfavoráveis 

como necrose do tecido mole, formação de sequestro ósseo e fraturas mandibulares em 

razão necrose óssea profunda e a possibilidade do congelamento acidental do periósteo 

em áreas não fenestradas (RIBEIRO JÚNIOR et al., 2012; PROGREL, 2015; AL-

MORAISSI et al., 2017). O uso da solução de Carnoy para tratamentos dos CO foi 

introduzida, em 1981, por Voorsmit, Stoelinga e van Haelst. Os autores recomendam o 

uso desse agente cauterizador para minimizar as recidivas e não verificaram 

complicações significativas (VOORSMIT; STOELINGA; VAN HAELST, 1981). 

A ressecção com margens de segurança ainda é considerada o tratamento mais 

efetivo para evitar a recorrência, no entanto, essa opção está associada a maior 

morbidade e necessidade de reabilitações extensas, complexas e onerosas. Dessa forma, 

e diante de relatos de longos períodos de remissão e cura potencial com o tratamento 

mais conservador, ou seja, após enucleação da lesão e aplicação de solução de Carnoy 
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(AL-MORAISSI et al., 2017; CHRCANOVIC; GOMEZ, 2017), essa opção passou a ser 

considerada alternativa a ressecção.  

A utilização desse método de curetagem química tem sido demonstrada na 

literatura como tratamento definitivo de lesões odontogênicas benignas agressivas 

(STOELINGA, 2005; LAU; SAMMAN, 2006; RIBEIRO JUNIOR et al., 2012; RAO; 

KUMAR, 2014; DASHOW et al., 2015; LEUNG et al., 2016; ECKER; HORST; 

KOSLOVSKY, 2016; HAQ; SIDDIQUI; MCGURK, 2016; SUBRAMANIAM et al., 

2016; AL-MORAISSI; POGREL; ELLIS, 2016; AL-MORAISSI et al., 2017; 

CHRCANOVIC; GOMEZ, 2017). Diante do desafio de reduzir as recidivas sem 

aumentar demasiadamente a morbidade, optou-se por um protocolo de tratamento no 

qual se agregou os aspectos positivos do procedimento de ostectomia periférica 

associando-se ao uso da solução de Carnoy na loja cirúrgica.  

Nesse sentido, o estudo objetivou avaliar as taxas de recorrência das lesões 

odontogênicas benignas agressivas, o ceratocisto odontogênico, o ameloblastoma e o 

mixoma odontogênico, tratadas por esse protocolo. Além disso, teve como propósito 

comparar com os resultados da literatura e observar a influência de alguns parâmetros 

clínicos e cirúrgicos, bem como das características imaginológicas da lesão, e verificar 

as complicações pós-operatórias.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 LESÕES ODONTOGÊNICAS BENIGNAS AGRESSIVAS  

 

2.1.1 Ceratocisto Odontogênico 

 

 O CO foi descrito pela primeira vez, em 1956, por Philipsen, como qualquer 

cisto dos maxilares que apresentasse formação de ceratina (MOLON et al., 2015). A 

lesão, de acordo com a OMS no ano de 2005, foi classificada como Tumor 

Odontogênico Ceratocístico em razão do comportamento agressivo e infiltrativo e da 

alta taxa de recorrência após o tratamento. No entanto, em 2017, a lesão foi 

reclassificada como cisto a partir do momento em que há embasamento científico de 

que o CO regride completamente após descompressão e que o revestimento do cisto 

após esse procedimento assemelha-se mais a mucosa oral do que histologicamente ao 

CO (PROGREL; JORDAN, 2004; WRIGHT; VERED, 2017).  

  Originam-se de remanescentes da lâmina dentária e representam de 12% a 14% 

de todos os cistos odontogênicos dos maxilares. Ocorre em homens entre 10-40 anos de 

idade, afetando principalmente a mandíbula em 60% a 80% dos casos, com predileção 

para a região posterior de mandíbula. Em geral é uma lesão assintomática e expande 

dentro da cavidade medular em todas as direções, no entanto, sem perfurar as corticais. 

O diagnóstico normalmente é realizado através de exames de imagem de rotina, 

verificando-se lesão radiolúcida bem definida, unilocular ou multilocular, com margens 

radiopacas (GOYAL et al., 2015; MOLON et al., 2015).  

Os CO podem ser múltiplos quando associados a Síndrome do Carcinoma 

Nevóide Basocelular (SCNBC), a qual caracteriza-se por um critério principal 

(múltiplos carcinomas basocelulares, sinais palmares ou plantares, calcificação ectópica 

ou história familiar SCNBC) ou dois critérios menores (anomalia congênita do 

esqueleto, fibroma cardíaco ou ovariano, meduloblastoma, cintos linfomesentéricos, 

fissura labial ou palatina, polidactilia ou anomalia ocular) (RIBEIRO JUNIOR et al., 

2012). Há maior recorrência dos CO em pacientes com SCNBC (35,4% contra 21,1% 

em todos os CO) e acredita-se que isso seja devido as lesões múltiplas, e não 

sincrônicas, dessa síndrome, o que pode tornar difícil a distinção entre lesões 

recorrentes ou novas lesões (CHRCANIVIC; GOMEZ, 2017).  
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Verifica-se rápido crescimento dessas lesões, em especial, em razão do 

revestimento epitelial ativo com alta taxa de proliferação (CARDOSO et al., 2013). Do 

ponto de vista histopatológico o CO apresenta as variantes paraqueratinizadas e 

ortoqueratinizadas. A primeira caracteriza-se pelo epitélio escamoso paraceratinizado 

em superfície corrugada, camada basal definida, disposta em paliçadas e constituídas 

por células colunares, cubóides ou ambas. Esse tipo de lesão apresenta comportamento 

agressivo e alta taxa de recorrência. Já a variante ortoqueratinizada, classificada como 

uma entidade a parte e denominada cisto odontogênico ortoqueratinizado, apresenta as 

células da camada basal sem tendência à distribuição em paliçada ou polarização dos 

núcleos (WRIGHT, 1981). As lesões com paraqueratinização (22,8%) apresentam 

probabilidades de recorrência superiores quando comparadas as lesões com 

ortoqueratinização (12,1%) (CHRCANIVIC; GOMEZ, 2017).  

O CO está associado a altas taxas de recorrência. Acredita-se que isso seja 

devido a cápsula fina e friável e que, dessa forma, facilmente fragmenta durante a 

anucleação; a presença de cistos satélites que podem permanecer além da área do cisto 

enucleado, principalmente em lesões multiloculares; e também do desenvolvimento de 

novos cistos que podem originar-se de ilhas epiteliais ou microcistos que permaneceram 

na mucosa adjacente ao cisto. Ilhas epiteliais e microcistos estão presentes na maioria 

dos CO, especialmente no trígono retromolar, ramo ascendente e maxila posterior ou 

através de fenestrações ósseas (POGREL, 2013; AL-MORAISSI; POGREL; ELLIS, 

2016).     

Várias modalidades de tratamento têm sido descritas para o CO, as quais 

incluem terapias conservadoras a agressivas. Taxas de recorrência maiores têm sido 

observadas após marsupialização (28,7%-32,3%) e enucleação (22,5%-23,1%) quando 

comparados a enucleação associado a solução de Carnoy (5,3%-11,5%) ou ressecção 

marginal/segmentar (2,2%-8,4%) (AL-MORAISSI et al., 2017; CHRCANOVIC; 

GOMEZ, 2017). A ressecção radical permanece como opção certa para obter a menor 

recorrência do CO, sendo reservada principalmente para lesões recorrentes e casos 

possivelmente sindrômicos. Entretanto, a baixa recorrência após enucleação associada a 

aplicação da solução de Carnoy torna essa terapêutica a primeira linha de tratamento em 

CO primários (AL-MORAISSI et al., 2017).  
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2.1.2 Ameloblastoma  

 

O ameloblastoma foi originalmente descrito por Cuzack em 1827 e 

subsequentemente detalhado por Broca em 1868. De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde, os ameloblastomas são neoplasias benignas, polimórficas e 

localmente invasivas que consistem na proliferação de epitélio odontogênico em um 

estroma fibroso e com ausência de ectomesênquima (GARDNER et al., 2005). Esse 

tumor representa 13-54% de todos os tumores dos maxilares e a maior incidência está 

entre a terceira e quarta décadas de vida (KESZLER; DOMINGUEZ, 1986; UENO et 

al., 1986; REICHART; PHILIPSEN; SONNER, 1995; ZHANG et al., 2010). Nos 

pacientes pediátricos é considerado raro, representando de 10 a 15% dos casos 

(KESZLER; DOMINGUEZ, 1986; UENO et al., 1986).    

 Esse tumor é classificado em três tipos de acordo com os achados clínicos, 

histológicos e radiográficos: ameloblastoma, ameloblastoma unicístico e ameloblastoma 

extraósseo/periférico. Cada tipo apresenta comportamentos clínicos específicos e requer 

diferentes abordagens (BARNES et al., 2005; WRIGHT; VERED, 2017).  

 O ameloblastoma unicístico foi primeiramente descrito por Robinson e Martinez 

em 1977 como um tipo especial de ameloblastoma, apresenta uma frequência de 15% 

entre todos os ameloblastomas e ocorre principalmente em jovens, com metade dos 

casos na segunda década de vida (ROBINSON; MARTINEZ, 1977; ZHANG et al., 

2010). Caracteriza-se por ter um crescimento lento, com predileção para a região 

posterior de mandíbula; e radiograficamente mostra-se como uma lesão radiolúcida 

unilocular com bordas escleróticas e dentes impactados ou não irrompidos associados 

em 50-80% dos casos (PHILIPSEN; REICHART, 1998). Apresenta três tipos 

histológicos a depender do padrão de proliferação na parede do cisto, e 

consequentemente, demonstram diferentes comportamentos biológicos, requerem 

tratamentos distintos e os prognósticos são variados (ACKERMANN; ALTINI; 

SHEAR, 1988).  

No tipo 1 ou luminal o tumor é confinado ao epitélio de revestimento do cisto; 

no tipo 2 ou intraluminal há proliferação epitelial nodular para dentro do lúmen do 

cisto; e no tipo 3 ou mural o epitélio ameloblático, tanto o padrão folicular quanto 

plexiforme, invade a parede do cisto (ACKERMANN; ALTINI; SHEAR, 1988). 

Recomenda-se que a classificação mural seja considerada como tendo a mesma 
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agressividade biológica que o ameloblastoma convencional (WRIGHT; VERED, 2017). 

A literatura recente sugere que o tipo luminal, menos agressivo, responde melhor ao 

tratamento conservador, como enucleação, curetagem e marsupialização, diferente da 

variante mural (SEINTOU; MARTINELLI-KLAY; LOMBARDI, 2014).   

Defende-se, para este tipo de lesão, enucleação associado a tratamento adjunto 

como crioterapia ou Solução de Carnoy como alternativas a ressecção, que é reservada 

somente para casos selecionados (POGREL; MONTES, 2009). A taxa de recorrência 

para os ameloblastomas unicísticos quando tratados de forma radical, o qual inclui 

enucleação associada a ostectomia periférica e ressecção, ressecção marginal, ressecção 

segmentar, ressecção associada a crioterapia, e ressecção total de mandíbula, é de 4%; e 

quando tratados de forma conservadora, que correspondente a curetagem com 

crioterapia, marsupialização, marsupialização seguida de enucleação e curetagem, 

enucleação mais curetagem e enucleação mais solução de Carnoy, é de 17%, com 

seguimento de cinco anos (ANTONOGLOU; SÁNDOR, 2015). A enucleação resulta na 

maior taxa de recorrência entre todos os tratamentos (30,5%) e a ressecção na menor 

(3,6%), e a enucleação seguida da aplicação da solução de Carnoy é o melhor 

tratamento após a ressecção com 16% de recorrência (LAU; SAMANN, 2006; 

SEINTOU; MARTINELLI-KLAY; LOMBARDI, 2014). 

 O ameloblastoma é encontrado em uma ampla faixa etária e não há predileção 

definida quanto ao sexo. Aproximadamente 85% dos casos ocorrem na mandíbula, em 

especial na região dos molares e do ramo ascendente. Clinicamente apresenta-se como 

uma tumefação assintomática e de crescimento lento e as lesões menores normalmente 

apenas são detectadas em exames radiográficos de rotina. Radiograficamente verifica-se 

mais comumente o padrão radiolúcido multilocular, com expansão das corticais e 

reabsorção dos dentes adjacentes ao tumor, e até mesmo um dente incluso associado. Os 

padrões histopatológicos mais comuns são o folicular e plexiforme (HAQ; SIDDIQUI; 

MCGURK, 2016).  

O tratamento cirúrgico da variante multicística permanece controverso diante da 

alta taxa de recorrência se o tumor não for completamente excisado. Com o tratamento 

conservador, dentre eles enucleação, enucleação combinada com solução de Carnoy, 

marsupialização/enucleação, enucleação combinada com curetagem, curetagem, e 

curetagem com crioterapia, verifica-se recorrência de 40%, e com o tratamento radical, 

como ressecção marginal e segmentar, 12%. O tratamento conservador resulta em um 

risco 3,15 vezes maior de recorrência em comparação com o tratamento radical 
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(ALMEIDA, 2016). A ressecção ainda é considerada o tratamento de escolha para os 

ameloblastomas multicísticos, apesar de haver relatos de longos períodos de remissão e 

cura potencial com o tratamento mais conservador, ou seja, após enucleação e aplicação 

de Solução de Carnoy. A recorrência relatada é por volta de 11% (HAQ SIDDIQUI; 

MCGURK, 2016).  

 O ameloblastoma tipo extraósseo/periférico representa apenas 1% de todos os 

ameloblastomas. Também denominado ameloblastoma extra-ósseo, é normalmente 

encontrado na região retromolar da mandíbula e apresenta um comportamento menos 

agressivo quando comparado as variantes cística e sólida. Radiograficamente raramente 

apresenta envolvimento ósseo e o tratamento de escolha é a excisão local (VANOVEN; 

PARKER; PETRUZZELLI, 2008). 

 

2.1.3 Mixoma Odontogênico 

 

O mixoma odontogênico (MO), descrito em 1947 por Thoma e Goldman, é um 

tumor raro originário do ectomesênquima odontogênico (THOMA; GOLDMAN, 1947; 

SLOOTWEG; WITTKAMPF, 1986; MARTÍNEZ-MATA et al., 2008), representa de 

0,5% a 20% de todos os tumores odontogênicos em adultos e 8,5% a 11,6% em crianças 

(SIMON et al., 2004; MORTELLARO et al., 2008; LEISER; ABU-EL-NAAJ; PELED, 

2009; GOMES et al., 2011; PAULUSSEN et al., 2012), e é mais comum em pacientes 

jovens, entre a segunda e a terceira décadas de vida, de ambos os sexos (MELO et al., 

2008; LEISER ABU-EL-NAAJ; PELED, 2009; SINGARAJU; WANJARI; PERWANI, 

2010). O MO foi listado como o terceiro mais frequente tumor odontogênico após o 

odontoma e o ameloblastoma (WRIGHT; VERED, 2017). 

 As lesões são normalmente observadas na região posterior de mandíbula 

(SIMON et al., 2004; NOFFKE et al., 2007; GOMES et al., 2011; KANSY et al., 2012).   

Alguns autores ainda descrevem que ocorre em igual frequência na maxila e mandíbula 

(LI; SUN; LUO, 2006).  Clinicamente apresenta-se como uma expansão firme, lenta, 

indolor e localmente agressiva do complexo maxilofacial associado ou não a 

deslocamento ou mobilidade dos elementos dentários associados (THOMA; 

GOLDMAN, 1947). Radiograficamente verifica-se lesão radiolúcida unilocular ou 

multilocular, com margens bem definidas ou pobremente demarcadas, associadas a 

expansão cortical e migração ou reabsorção dos dentes associados (ZANETTI et al., 

2011; GOMES et al., 2011). O tamanho da lesão é correlacionado com a locularidade e 
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a localização, sendo que lesões maiores que 40mm e na região posterior tendem a ser 

multiloculadas; e menores e anteriores uniloculares (NOFFKE et al., 2007). 

Normalmente a apresentação é descrita como padrão favos de mel, bolhas de sabão, 

raquete de tênis ou vidro fosco (HIGO et al., 2015).  

 Histopatologicamente, essa neoplasia benigna é classificada pela Organização 

Mundial da Saúde como uma neoplasia odontogênica benigna com origem no 

ectomesênquima e constituída por células circulares e angulares em um abundante 

estroma mixóide com poucas fibras de colágeno, que são provavelmente originadas 

tanto do folículo dentário como do ligamento periodontal (SIMON et al., 2004). Têm 

sido sugeridos como mecanismos infiltrativos do tumor a expressão de 

metaloproteinases de matriz, alterações genéticas, a expressão de proteínas anti-

apoptóticas e alterações no receptor ativador do fator nuclear ligante kappa B (HANKL) 

e osteoprotegerina (GOMES et al., 2011). 

 O tratamento recomendado para o MO depende do tamanho da lesão, do 

comportamento da mesma, da idade do paciente e da experiência do cirurgião, e pode 

variar de anucleação até ressecção. Essa neoplasia não é encapsulada e o tecido 

mixomatoso infiltra no osso medular além das margens radiográficas visíveis, o que 

resulta em alta taxa de recorrência após curetagem (31,3%). Tratamentos com 

enucleação associada a curetagem adicional (12,7%), enucleação mais ostectomia 

periférica (6,7%) e ressecção marginal (1,3%) e segmentar (3,1%) podem diminuir as 

chances de recorrência (CHRCANIVIC; GOMEZ, 2018). A evidência atual sugere 

tratamentos mais conservadores, como enucleação e curetagem, enucleação mais 

ostectomia periférica e/ou aplicação de solução de Carnoy, diante da recorrência 

aceitável associada a menor morbidade ao paciente (BOFFANO et al., 2011; 

SUBRAMANIAM et al., 2016; CHRCANIVIC; GOMEZ, 2018), sendo a ressecção 

reservada para lesões recorrentes, áreas de difícil acesso anatômico, como a região 

posterior de maxila, e nos casos em que o acompanhamento é difícil nos pacientes não 

cooperativos (SUBRAMANIAM et al., 2016). A ressecção radical com margens de 

15mm a 20mm de osso sadio é a opção mais recomendada para evitar recorrências em 

lesões maiores de 3cm, de expansão rápida e localmente destrutivas com perfuração da 

cortical óssea (BOFFANO et al., 2011). 
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2.2 A SOLUÇÃO DE CARNOY 

 

Historicamente, em 1851, Clark, com o objetivo de realizar a preservação celular 

por meio da fixação, propôs uma solução composta por álcool (vinho originalmente) e 

ácido acético na proporção de 3:1. Em 1884, Jean-Beptiste Carnoy desenvolveu uma 

nova fórmula com o mesmo objetivo, a qual era constituída por álcool absoluto (etanol), 

clorofórmio e ácido acético glacial (puro) na proporção de 6:3:1, sendo denominada 

Solução de Carnoy (CARNOY, 1884).  

No ano de 1933, Cutler e Zollinger fundamentados no estudo de Zollinger e 

Moritz, que utilizaram a Solução de Carnoy no tratamento de lesões císticas em 

cérebros de cães, propuseram a utilização dessa fórmula para o tratamento clínico de 

pacientes com cistos e fístulas cutâneas (CUTLER; ZOLLINGER, 1933; ZOLLINGER; 

MORITZ, 1932). Voorsmit, Stoelinga e van Haelst, em 1981, foram os primeiros 

pesquisadores a usar a solução de Carnoy nas lesões intraósseas dos maxilares e 

recomendaram o uso desse agente cauterizador no tratamento dos CO (VOORSMIT; 

STOELINGA; VAN HAELST, 1981). A solução de Carnoy promove curetagem 

química a partir do momento em que cauteriza os tecidos remanescentes, e quando 

aplicada durante cinco minutos sobre a superfície óssea resulta em uma penetração além 

de 1,5mm (VOORSMIT, 1985). 

A formulação atual da solução de Carnoy convencional é composta por 6ml de 

álcool absoluto, 3ml de clorofórmio, 1ml de ácido acético e 1g de cloreto férrico 

hexahidratado. Dentre os componentes, o etanol atua como fixador coagulativo que 

desnatura proteínas insolúveis em água a temperatura ambiente, extrai fosfolipídeos das 

células e não afeta os carboidratos, principalmente quando está em maior concentração 

na solução. O ácido acético penetra rapidamente nos tecidos e tem função de preservar 

cromossomos por meio da coagulação dos ácidos nucléicos e quebrar os elos entre as 

proteínas e libera radicais hidrófilos edemaciando o tecido e prevenindo o encolhimento 

e endurecimento excessivos ocasionados pela ação do etanol. O clorofórmio agiliza a 

lenta penetração do etanol no tecido. É um componente de natureza lipofílica que 

favorece a desidratação dos tecidos através da dissolução dos lipídeos nas membranas, 

favorecendo a ação do etanol no processo. E o cloreto férrico é um agente químico 

acastanhado com propriedades ácidas e coagulativas de proteínas, as quais favorecem a 

característica de agente hemostático forte, e essa hemostasia ocorre por meio de reação 

química com o sangue e o controle do sangramento superficial (BAKER, 1958; 
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PRESNELL; SCHREIBMAN, 1997; TSAI, 2006; NOURI; SHARIF; SAHBA, 2015; 

DIAS et al., 2016).  

A utilização do clorofórmio na Solução de Carnoy, entretanto, é controversa. A 

partir do ano 2000, a Food and Drug Administration (FDA) vetou o uso dessa 

substância em produtos cosméticos devido à carcinogenicidade observada em estudos 

animais e risco provável para a saúde humana. A partir de então, os cirurgiões adotaram 

a Solução de Carnoy modificada, a qual não contém clorofórmio e é composta por 9ml 

de álcool absoluto, 3ml de ácido acético e 1g de cloreto férrico (HELLSTEIN; 

HOPKINS; MORGAN, 2007). Verifica-se um efeito mais pronunciado nas alterações 

químicas, físicas e estruturais em espécimes submetidas a solução de Carnoy com 

clorofórmio, como redução da microdureza e erosão tecidual, além da redução na matriz 

mineral (CARVALHO et al., 2018). Ao comparar a taxa de recorrência observou-se 

mais recidiva nas lesões do tipo ceratocisto odontogênico tratadas com a solução de 

Carnoy sem clorofórmio (19,2%-35%) do que com clorofórmio (8,3%-10%) 

(DASHOW et al., 2013; DASHOW et al., 2015). O CO apresenta probabilidade de 

recorrência sete vezes maior quando tratada com solução de Carnoy modificada 

(DASHOW et al., 2015). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar a ocorrência de recidivas um protocolo cirúrgico de enucleação seguida 

de ostectomia periférica e solução de Carnoy no tratamento das lesões odontogênicas 

benignas agressivas. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar o tempo para o desenvolvimento da recidiva; 

 Verificar se o gênero e a idade influenciaram no desenvolvimento de recidiva; 

 Verificar se a localização anatômica, extensão e locularidade da lesão 

influenciaram o desenvolvimento de recidiva; 

 Verificar se a presença ou a permanência de dentes na área da lesão 

influenciaram o desenvolvimento de recidiva; 

 Verificar se o tipo de lesão influenciou no desenvolvimento de recidiva; 

 Verificar a frequência e os tipos de complicações pós-operatórias; 

 Verificar se o tamanho da lesão influenciou na ocorrência de deiscência pós-

operatória. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo clínico retrospectivo do tipo 

seccional. 

 

4.2 POPULAÇÃO 

 

A população da pesquisa é fixa e composta pelos pacientes submetidos ao 

protocolo para manejo das lesões odontogênicas benignas agressivas no setor de 

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da UFRN. 

 

4.3 AMOSTRA 

4.3.1 Amostragem 

 

 A técnica de amostragem foi não probabilística de conveniência. Pacientes 

submetidos ao tratamento cirúrgico por meio do protocolo, enucleação seguida de 

ostectomia periférica e solução de Carnoy, na área de Cirurgia e Traumatologia Buco-

Maxilo-Facial da UFRN, no período de 2008 a 2018, e que foram diagnosticados com 

lesões odontogênicas benignas agressivas, dentre elas ceratocisto odontogênico, 

ameloblastoma e mixoma odontogênico, totalizaram 30 pacientes. 

 

4.3.2 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos na amostra: 

 Pacientes atendidos no serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-

Maxilo-Facial HUOL/UFRN no período de 2008 a 2018; 

 Pacientes diagnosticados histopatologicamente como ceratocisto 

odontogênico, ameloblastoma, ameloblastoma unicístico ou mixoma 

odontogênico; 

 Pacientes tratados por meio do protocolo cirúrgico. 

 

4.3.3 Critérios de exclusão 
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Foram excluídos na amostra: 

 Pacientes diagnosticados com outras lesões odontogênicas; 

 Pacientes portadores SCNBC com múltiplos ceratocistos; 

 Pacientes que não foram tratados por meio do protocolo; 

 

4.4 PROTOCOLO 

 

 Sob anestesia geral, a exposição da lesão foi realizada por meio de acesso 

intrabucal e retalho mucoperiosteal. Após a exposição da lesão, esta era enucleada com 

auxílio de tesouras, curetas e descoladores. O osso periférico foi desgastado com uso de 

instrumento rotatório e as áreas de septo removidas e dessa forma a área transformada 

em uma única cavidade. A cavidade óssea foi preenchida com a solução de Carnoy 

(6mL de álcool absoluto, 3mL de clorofórmio, 1mL de ácido acético e 1g de cloreto 

férrico hexahidratado) durante 5 minutos por meio de gazes embebidas com a solução. 

Os tecidos moles adjacentes foram protegidos com vaselina. Após isso a cavidade foi 

irrigada abundantemente com solução salina, e aguardou-se o total preenchimento da 

loja cirúrgica com sangue, para em seguida realizar o fechamento primário da ferida 

com fio reabsorvível (vicryl – poliglactina).       

 

4.5 VARIÁVEIS     

 

Quadro 1 – Variáveis a serem coletadas. 

VARIÁVEIS DESCRIÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

EPIDEMIOLÓGICA 

CLASSIFICAÇÃO 

ESTATÍSTICA 

CATEGORIAS/ 

ESCALAS DE 

MEDIDA 

Gênero 
Discriminação 

quanto ao sexo 
Independente Categórica nominal 

Masculino 

Feminino 

Idade 

Tempo decorrido 

desde o 

nascimento 

Independente Quantitativa discreta Anos 

Localização 

anatômica 

Localização da 

lesão nos 

maxilares 

Independente Categórica nominal 

 Anterior de 

maxila 

 Anterior de 

mandíbula 

 Posterior de 

maxila  
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 Posterior de 

mandíbula  

Área da lesão 
Comprimento x 

largura em cm² 
Independente Quantitativa contínua Cm² 

Tamanho 

anteroposterior 

Tamanho 

horizontal em cm 
Independente Quantitativa contínua Cm 

Tamanho vertical 
Tamanho vertical 

em cm 
Independente Quantitativa contínua Cm 

Característica 

radiográfica da 

lesão 

Padrão de 

locularidade 
Independente Categórica nominal 

Unilocular 

Multilocular 

Dentes na área da 

lesão 

Dentes adjacentes 

ou incluídos pela 

lesão no pré-

operatório 

Independente Categórica nominal 
Sim 

Não 

Permanência de 

dentes na área da 

lesão 

Permanência de 

dentes adjacentes 

a lesão após o 

procedimento 

cirúrgico  

Independente Categórica nominal 
Sim 

Não 

Diagnóstico 

Tipo de lesão 

odontogênica 

benigna agressiva 

Independente Categórica nominal 

Ceratocisto 

Ameloblastoma 

Mixoma 

Deiscência da 

ferida 

Abertura de 

suturas e/ou 

separação das 

bordas da ferida 

Dependente Categórica nominal 
Sim 

Não 

Parestesia 

Sintoma sensorial 

alterado como 

formigamento ou 

ardência 

Dependente Categórica nominal 
Sim 

Não 

Infecção 

Febre, aumento de 

volume, rubor, 

drenagem de 

secreção 

purulenta e/ou 

presença de fístula 

Dependente Categórica nominal 
Sim 

Não 

Tempo da 

primeira recidiva 

Período de 

acompanhamento 

em que é 

verificado sinais 

de recidiva da 

lesão 

Dependente Quantitativa discreta Meses 

Tempo de Período total de Dependente Quantitativa discreta Meses 
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acompanhamento acompanhamento 

do paciente, 

mesmo após o 

tratamento 

cirúrgico da 

recidiva 

Fonte: Autor                        

 

4.6 AVALIAÇÃO E COLETA DE DADOS 

 

O estudo foi composto por dois momentos:  

a) a primeira pela obtenção dos registros dos prontuários;   

b) a segunda consistiu em avaliação clínica e radiográfica dos pacientes. 

 

4.6.1 Primeira etapa 

 

A única fonte detalhada de informações referentes as características pré-

operatórias da lesão, aos procedimentos cirúrgicos realizados, bem como as 

complicações pós-operatórias, foi o prontuário do paciente. Nessa etapa foram coletados 

idade e gênero do paciente; as características clínicas e de imagem das lesões iniciais 

obtidas na evolução do paciente e na radiografia e/ou tomografia; a data de realização 

da cirurgia; o diagnóstico final; as complicações pós-operatórias, como distúrbios 

neurosensoriais, infecção ou deiscência; bem como todo o histórico do paciente a fim de 

verificar se houve recidivas da lesão e, se sim, em que tempo após o tratamento 

cirúrgico.  

Nas lesões em mandíbula, verificou-se o tamanho anteroposterior e vertical 

da lesão em centímetros, e a área da lesão na radiografia panorâmica em centímetros 

quadrados. Como o auxílio de um negatoscópio e um paquímetro digital verificou-se, na 

radiografia panorâmica impressa, a maior distância acometida pela lesão nos sentidos 

vertical e horizontal, bem como a área, representada pelo comprimento vezes a largura 

da lesão. Todas essas medidas foram realizadas considerando a magnificação de 1,2 

vezes da radiografia panorâmica. Para a maxila, todas as avaliações foram realizadas 

por meio da tomografia computadorizada e as medições foram realizadas no software 

InVesalius 3.0. As medidas foram realizadas pelo mesmo pesquisador em dois 

momentos distintos e para verificar a reprodutibilidade das medições realizou-se o 

coeficiente Kappa.  
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4.6.2 Segunda etapa 

 

Na segunda etapa realizaram-se anamneses e exames clínicos extrabucal e 

intrabucal em um dos consultórios disponíveis no Centro Cirúrgico do setor de Cirurgia 

e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial do Departamento de Odontologia (DOD-UFRN). 

Após leitura detalhada e assinatura do TCLE, a pesquisadora, devidamente assistida 

pelo seu orientador, examinou os pacientes por meio de inspeção e palpação, com o 

auxílio de espátulas de madeira, a fim de verificar aumentos de volume, alterações em 

mucosa ou até mesmo mobilidades e migrações dentárias. Após essa avaliação, os 

pacientes foram encaminhados para realizar radiografias panorâmicas, no setor de 

Imagenologia do Departamento de Odontologia da UFRN, a fim de verificar sinais de 

recidiva da lesão. Em situações de impossibilidade de avaliação detalhada por meio da 

radiografia panorâmica, foram solicitadas tomografias computadorizadas. A recorrência 

foi definida pela ocorrência de área osteolítica onde o tratamento prévio foi realizado e 

confirmado por exame histopatológico. O tratamento realizado foi definido de acordo 

com o diagnóstico inicial e as características da lesão. 

 

4.7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A análise estatística foi realizada por meio do programa Stata/IC versão 

14.0 (StataCorp, College Station, TX). Inicialmente realizou-se análise descritiva de 

todos os dados por meio das frequências absolutas e relativas. Ao assumir a não 

normalidade e independência da amostra, para verificar diferença significativa utilizou-

se o teste de Mann-Whitney. A fim de buscar associações significativas foram adotados 

os testes Qui-quadrado de Pearson (categorias com n>5) e Exato de Fisher (categorias 

com n≤5). O método de Kaplan Meier e o teste Log-rank foram utilizados para verificar 

os possíveis fatores prognósticos para as recidivas. As curvas das funções de risco e a 

regressão de Cox (modelo de riscos proporcionais de Cox) foram utilizadas para 

determinar a Harzard Ratio (HR) e o intervalo de confiança de 95%. Para todas a 

avaliações foram considerados valores significativos com p<0,05. 
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4.8 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

A pesquisa foi submetida a apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres 

Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e recebeu o parecer 

favorável sob o número 2.361.371 (apêndice), o qual foi emitido no dia 01 de novembro 

de 2017. 
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5 RESULTADOS  

 

Do total de 74 pacientes que foram submetidos a procedimentos cirúrgicos para 

tratamento de lesões odontogênicas benignas, sob anestesia geral, no serviço de Cirurgia 

e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da UFRN, trinta atenderam aos critérios de 

inclusão. A média de idade foi de 37,23 anos (37,23±17,01), sendo a idade mínima de 

12 anos e máxima de 77 anos. Doze pacientes eram do gênero masculino (40%) e 

dezoito do gênero feminino (60%). Dentre os tipos de lesões odontogênicas benignas 

agressivas, 22 pacientes apresentavam CO (73,3%), 3 MO (10%) e 5 ameloblastomas 

(16,7%). A maioria das lesões acometeu a maxila e mandíbula posteriores (93,3%), 

sendo desses 25 casos em mandíbula (83,3%) e 3 em maxila (10%) posteriores, e em 

dois dos casos na mandíbula anterior (6,7%).  

Quanto as características observadas no exame de imagem pré-operatório, 

dezesseis lesões eram uniloculares (53,3%) e quatorze multiloculares (46,6%); o 

tamanho médio das lesões no sentido anteroposterior foi de 37,23mm, no sentido 

vertical de 38,29mm e a área da lesão de 14,75cm² (tabela 1). O nível de 

reprodutibilidade para as medidas anteroposteriores foi de 0,985 (0,957-0,995; 

p<0,0001), para as verticais 0,995 (0,986-0,998; p<0,0001) e para a área 0,986 (0,959-

0,995; p<0,0001), o que demonstrou perfeita reprodutibilidade. Elementos dentários 

estavam incluídos e/ou encontravam-se em áreas adjacentes a lesão em 21 casos (70%).   

 

Tabela 1 - Tamanho das lesões odontogênicas benignas agressivas. Natal-RN, 2018. 

Tamanho n Mínimo Máximo Média DP 

Anteroposterior (cm) 30 0,66 7,62 3,72 1,73 

Vertical (cm) 30 0,92 8,15 3,83 1,76 

Área (cm²) 30 0,83 41,13 14,75 9,74 

Legenda: n: número de casos; DP: desvio padrão. 

Fonte: Autor 

 

Dos casos tratados, alguns apresentaram complicações, dentre elas deiscência 

(26,7%), parestesia (23,3%) e infecção (3,3%) pós-operatórias. A recidiva acometeu 

sete pacientes (23,3%), sendo todos os casos recidivas de CO, com o tempo médio para 
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a recidiva de 24,86 (DP=7,79 meses), o tempo mínimo de 12 meses e máximo de 34 

meses. Todos os pacientes apresentaram somente uma recidiva. O tempo médio de 

acompanhamento para todos os pacientes foi de 31,03 (DP=29,46 meses; 1-113 meses). 

Após 12 meses de acompanhamento 95% da amostra não apresentou recidivas (IC 95%: 

69,47-99,28); após 24 meses 84,71% (IC 95%: 0.5968 0.9480); e após 36 meses de 

acompanhamento, 61,76% (IC 95%: 0.3572 0.7981) da amostra (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Curva de Kaplan-Meier para recidiva.  

 Fonte: Autor 

 

Dentre todos os casos tratados, onze (36,7%) permaneceram com dentes 

presentes em áreas adjacentes a lesão e do total de casos que recidivaram, sete 

pacientes, cinco permaneceram com elementos dentários adjacentes a lesão após o 

tratamento contra dois pacientes que não permaneceram, e essa variável apresentou 

tendência a recidiva (p=0.068). Os pacientes que permaneceram com elementos 

dentários em áreas adjacentes a lesão após o procedimento cirúrgico apresentaram 

recidivas em tempo mais precoce (12 meses) do que aqueles nos quais os dentes foram 

extraídos no momento da cirurgia (32 meses). Os pacientes que permaneceram com 

elemento dentário adjacente a lesão no pós-operatório apresentaram um risco 
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acumulado de mais de 80% para recidiva após 29 meses pós-operatórios contra pouco 

mais de 20% para os que tiveram seus dentes extraídos (gráfico 2). Ao avaliar as curvas 

de Kaplan-Meier para os pacientes cujos dentes permaneceram no pós-operatório foi 

observado, após 36 meses, 37,50% de pacientes livres de recidivas, contra 77,78% dos 

pacientes que tiveram os elementos dentários extraídos, e essa diferença foi 

estatisticamente significante (p=0,023), sendo esse um fator prognóstico importante 

para a recidiva. Os pacientes que permaneceram com dentes adjacentes a lesão 

apresentaram 5,50 vezes mais chances de desenvolver recidivas do que os pacientes que 

tiveram seus dentes extraídos (gráfico 3). 

 

Gráfico 2 - Gráfico de Nelson-Aelen com as curvas das funções de risco acumuladas. 

 Fonte: Autor 
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Gráfico 3 - Gráfico de Kaplan-Meier com as curvas para dentes presentes ou ausentes no pós-

operatório. 

  
Fonte: Autor 

 

O resumo das características clínicas, imagenológicas e tempo de recidiva dos 

pacientes que apresentaram recorrência encontram-se na tabela 2. As características da 

amostra e as respectivas análises estatísticas encontram-se agrupadas nas tabelas 3, 4 e 

5. Não foi possível verificar diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis 

de interesse e o desenvolvimento de recidivas. Não foi possível verificar diferenças 

estatisticamente significativas entre o tamanho da lesão e a ocorrência de deiscência no 

pós-operatório.  
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Tabela 2 - Resumo das características clínicas, imagenológicas e tempo de recidiva dos 

pacientes que apresentaram recidiva. Natal-RN, 2018. 

P G I Local Locul D pré D pós 
Tam 

AP 

Tam 

V 
Área 

Temp 

recidiva 

1 F 56 MandP Uni N N 3,42 3,08 12,5 32 

2 M 20 MandP Multi S S 4,03 6,4 21,53 25 

3 M 53 MandP Multi N N 4,67 6,25 25,28 34 

4 M 36 MandP Uni S S 2,08 3,48 7,28 12 

5 F 31 MaxP Uni S S 1,83 2,5 6,6 29 

6 F 12 MandA Uni S S 6,08 2,5 18,25 18 

7 M 33 MandP Multi S S 4,00 4,64 12,28 24 

Legenda: P: paciente; G: gênero; I: idade; Local: localização da lesão; MandP: mandíbula 

posterior; MaxP: maxila posterior; MandA: mandíbula anterior; Locul: locularidade; Uni: 

unilocular; Multi: multilocular; D pré: dentes pré; D pós: dentes pós; S: sim; N: não; Tam AP: 

tamanho anteroposterior em cm; Tam V: tamanho vertical em cm; Área: tamanho da lesão em 

cm²; Temp recidiva: tempo da primeira recidiva em meses. 

Fonte: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

Tabela 3 -  Análise das variáveis categóricas segundo a recidiva. Natal-RN, 2018. 

 Recidiva  

Variáveis categóricas Não Sim  

p n % n % 

Gênero Masculino 8 66,7 4 33,3 0,392 

 Feminino 

 

15 83,3 3 16,7 

 

Localização 

 

Mand posterior 20 80 5 20 0,572 

 Maxila posterior 2 66,7 1 33,7 

Mand anterior 1 50 1 50 

Maxila anterior 0 0 0 0 

     

Locularidade 

 

 

Unilocular 12 36,4 5 35,7 1,000 

Multilocular 7 32,9 9 64,3 

      

Dentes pré Sim 16 76,2 5 23,8 1,000 

Não 

 

7 77,8 2 22,2 

Dentes pós Sim 6 54,5 5 45,5 0,068 

 Não 17 89,5 2 10,5  

Legenda: n: numero de casos; %: porcentagem. 

Fonte: Autor 
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Tabela 4 - Análise das variáveis idade, tamanho anteroposterior, tamanho vertical e tamanho 

total da lesão segundo a recidiva. Natal-RN, 2018. 

Variável Recidiva Média Mediana Q25 Q75 Ranks p 

Idade Não 38,09 33 25 54 15,83 0,713 

 Sim 34,43 33 20 53 14,43  

Anteroposterior (mm) Não 3,77 3,25 2,50 5,17 1,56 0,902 

 Sim 3,56 4,00 2,08 4,67 1,51  

Vertical (mm) Não 3,74 3,61 2,08 4,75 1,50 0,607 

 Sim 4,12 3,48 2,50 6,25 1,70  

Total (cm²) Não 14,74 11,20 6,25 22,50 15,13 0,677 

 Sim 14,82 12,50 7,28 21,53 16,71  

Legenda: Q25: quartil 25; Q75: quartil 75. 

Fonte: Autor 

Tabela 5 - Análise das variáveis tamanho anteroposterior, tamanho vertical e tamanho total da 

lesão segundo a deiscência. Natal-RN, 2018. 

Variável Deiscência Média Mediana Q25 Q75 Ranks p 

Anteroposterior  Não 3,70 3,39 2,62 4,87 15,34 0,870 

(mm) Sim 3,79 3,96 2,19 5,05 15,94  

Vertical (mm) Não 3,49 3,16 2,13 4,65 13,77 0,075 

 Sim 4,76 4,48 3,58 6,40 20,25  

Total (cm²) Não 13,54 11,74 6,33 19,07 14,27 0,205 

 Sim 18,09 18,13 8,09 25,27 18,88  

Legenda: Q25: quartil 25; Q75: quartil 75. 

Fonte: Autor 
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6 DISCUSSÃO 

 

Lesões odontogênicas benignas, porém localmente agressivas, como os CO, 

ameloblastoma e MO, apresentam recidivas consideráveis e essa taxa de recorrência 

pode variar de acordo com o tratamento empregado. A literatura já demonstrou que 

nesse grupo de lesões os tratamentos conservadores sem qualquer terapia adjuvante 

apresentam altas taxas de recidiva. Quando os CO são tratados por meio de métodos 

sem terapia adjunta, ou seja, marsupialização/descompressão e enucleação, a 

recorrência varia entre 17,0% a 56% contra 3,5% a 24,9% quando terapias adjuntas 

como solução de Carnoy, ostectomia periférica, ou a associação de ambas são realizadas 

(BLANAS et al., 2000; DIAS, G., MARQUES, T., COELHO, P, 2016; AL-

MORAISSI, 2017; CHRCANOVIC; GOMEZ, 2017). Para os ameloblastomas 

unicísticos e mixomas odontogênicos as recorrências são de 29,4% a 30,5% e 31,3% 

após curetagem, respectivamente (LAU; SAMMAN, 2006; SEINTOU; MARTINELLI-

KLAY; LOMBARDI, 2014; CHRCANIVIC; GOMEZ, 2018).  

Sabe-se que os ameloblastomas e os MO podem invadir o tecido ósseo medular 

periférico até uma certa extensão e além das margens radiográficas da lesão e, dessa 

forma, as recorrências estão associadas a remoção incompleta da lesão (SEINTOU; 

MARTINELLI-KLAY; LOMBARDI, 2014; CHRCANIVIC; GOMEZ, 2018). Lau e 

Samman (2006) acreditam ainda que em ameloblastomas na região posterior, diante da 

complexidade anatômica da região e das lesões não serem perfeitamente ovais ou 

circulares, a enucleação pode não ser tão simples como o esperado e remanescentes da 

lesão podem permanecer após o tratamento (LAU; SAMMAN, 2006). No caso dos CO 

a recorrência pode estar associada a fatores como a cápsula fina e friável, a presença de 

cistos satélites que podem permanecer além da área do cisto enucleado e do 

desenvolvimento de novos cistos que podem originar-se de ilhas epiteliais ou 

microcistos que permanecem na mucosa adjacente ao cisto (POGREL, 2013; AL-

MORAISSI; POGREL; ELLIS, 2016).  

Dessa forma após os tratamentos radicais, como a ressecção cirúrgica, verifica-

se uma baixa taxa de recorrência das lesões odontogênicas benignas agressivas já que os 

cistos satélites ou os remanescentes da lesão são removidos juntamente com o bloco 

ósseo ressecado. Em revisão sistemática de Chrcanovic e Gomez (2017), a taxa de 

recorrência para a ressecção marginal/segmentar foi a menor entre todos os tipos de 

tratamentos realizados nos CO (2,2%) e a marsupialização apresentou um risco relativo 
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estatisticamente significante em comparação com a ressecção de 3,17 vezes 

(CHRCANIVIC; GOMEZ, 2017). Al-Moraissi et al. (2017) também verificaram baixas 

taxas de recorrência para ressecção (8,4%) do CO quando comparado a marsupialização 

(32,3%) e enucleação (23,1%) (AL-MORAISSI et al., 2017).  

Em outra revisão sistemática, Almeida (2016) comparou a taxa de recorrência 

em ameloblastomas multicísticos e verificou que o risco de recorrência foi 3,15 vezes 

maior nos tratamentos conservadores em comparação com os tratamentos agressivos e 

que, do total de 116 recorrências relatadas, 98 foram após o tratamento conservador 

(84,5%) e 18 após o tratamento radical (15,5%) (ALMEIDA, 2016). Já em revisão 

sistemática em que foram incluídos apenas os ameloblastomas unicísticos a enucleação 

resultou, da mesma forma, na maior taxa de recorrência entre todos os tratamentos 

(30,5%) e a ressecção na menor (3,6%) (LAU; SAMMAN, 2006). O mixoma 

odontogênico apresentou a mesma tendência a partir do momento em que a curetagem 

resultou em recidivas em 31,1% dos casos e a ressecção, tanto marginal (1,3%) como 

segmentar (3,1%), apresentou os menores valores (CHRCANIVIC; GOMEZ, 2018). 

Apesar da alta taxa de sucesso quanto as recorrências, essa modalidade de 

tratamento está associada a maior morbidade e é reservada, segundo alguns autores, 

para casos de lesões com múltiplas recorrências, casos sindrômicos ou em locais de 

difícil acesso como a região posterior de maxila, onde o retratamento torna-se difícil e 

há proximidade com estruturas importantes como a órbita, fossa pterigomaxilar e 

crânio. Em contrapartida, os tratamentos conservadores são menos invasivos, podem ser 

realizados por acesso intrabucal, preservam função e estética, resultam em menor tempo 

de hospitalização e apresentam o menor custo (LAU; SAMMAN, 2006; HSU; 

CHIANG; CHEN, 2014; AL-MORAISSI et al., 2017). No nosso estudo foi possível 

verificar que com o acompanhamento é possível fazer o diagnóstico das recidivas de 

maneira precoce, determinando um tratamento da lesão ainda em um estágio inicial, 

minimizando a morbidade. Entretanto a equipe e o paciente devem estar cientes de que 

nos tratamentos conservadores o acompanhamento é imperativo sob o risco de as lesões 

perderem o controle.  

O estudo de Haq, Siddiqui e Mcgurk, em 2016, apresenta ainda outros 

argumentos para a realização de tratamento conservador nos ameloblastomas, o que 

nessa pesquisa consistiu em enucleação e aplicação da solução de Carnoy, e relata que 

essa lesão normalmente afeta pacientes relativamente jovens e a deformidade facial 

intensa associada a ressecção pode ter impacto considerável; que não há evidências que 
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os ameloblastomas recorrentes mudem de natureza e sejam mais difíceis de tratar; que a 

lesão é de origem odontogênica e a experiência mostra que tem forte afinidade pelo osso 

e raramente migra para o tecido mole já que o periósteo forma uma barreira e o 

interrompe; e que a recorrência normalmente apresenta-se em um discreto foco e é de 

fácil manejo, principalmente se for diagnosticada precocemente (HAQ; SIDDIQUI; 

MCGURK, 2016).    

Nesse contexto, o tratamento adjunto com a solução de Carnoy é apontado como 

alternativa a ressecção em diversos estudos (STOELINGA, 2005; LAU; SAMMAN, 

2006; RIBEIRO JUNIOR et al., 2012; RAO; KUMAR, 2014; DASHOW et al., 2015; 

LEUNG et al., 2016; ECKER; HORST; KOSLOVSKY, 2016; HAQ; SIDDIQUI; 

MCGURK, 2016; SUBRAMANIAM et al., 2016; AL-MORAISSI; POGREL; ELLIS, 

2016; AL-MORAISSI et al., 2017; CHRCANOVIC; GOMEZ, 2017).  

A solução de Carnoy é um agente cauterizador caracterizado pela moderada 

penetração, fixação local rápida e excelente ação hemostática, entretanto sua capacidade 

de penetração é de apenas 1,54mm, como verificado a partir do estudo de Voorsmit, em 

1985 (VOORSMIT, 1985). No entanto, Marx et al. (1993) demonstraram que o 

ameloblastoma pode se estender entre 2,3 a 8mm além das margens radiográficas da 

lesão e assim as células tumorais permanecem na região mesmo após a enucleação 

(MARX et al., 1993). Isso é uma importante informação, pois o uso isolado da solução 

de Carnoy pode não ser eficiente.  

Portanto, no nosso estudo realizamos a associação da solução de Carnoy com 

enucleação e ostectomia periférica de forma semelhante ao realizado pelo estudo de 

Subramaniam et al. (2016) para o tratamento de mixomas odontogênicos em crianças 

(SUBRAMANIAM et al., 2016). A maioria dos estudos, entretanto, utiliza apenas a 

solução de Carnoy após a enucleação da lesão (STOELINGA, 2005; LAU; SAMMAN, 

2006; RIBEIRO JUNIOR et al., 2012; RAO; KUMAR, 2014; DASHOW et al., 2015; 

LEUNG et al., 2016; ECKER; HORST; KOSLOVSKY, 2016; HAQ; SIDDIQUI; 

MCGURK, 2016; AL-MORAISSI; POGREL; ELLIS, 2016; AL-MORAISSI et al., 

2017; CHRCANOVIC; GOMEZ, 2017).   

A ostectomia da cavidade objetiva a remoção mecânica dos cistos satélites ou 

remanescentes da lesão da superfície óssea e a solução de Carnoy, por meio da 

cauterização, potencializa esse efeito. Pogrel (2015) optou por usar, como tratamento 

adjunto, apenas a ostectomia periférica no tratamento de ceratocistos odontogênicos e 

até o ano da publicação não foi verificado nenhuma recorrência. Para isso, o cisto é 
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enucleado e em seguida as margens ósseas são coradas com azul de metileno. Uma vez 

que as margens ósseas estejam completamente manchadas, irriga-se a cavidade e então 

todo o osso demarcado é removido com brocas. O azul de metileno mancha a uma 

profundidade de cerca de 0,5mm em osso cortical e 1 a 1,5mm em osso medular e, por 

isso, se as células remanescentes da lesão permaneceram nessa área serão removidas 

(PROGREL, 2015). Esse tipo de tratamento, no caso dos mixomas odontogênicos, em 

análise recente de 1962 casos, reduziu a taxa de recorrência para 6,7%, contra 31,3% 

com apenas curetagem e, dessa forma, foi considerado, nesse estudo, o primeiro 

tratamento de escolha em razão da menor morbidade (CHRCANOVIC; GOMEZ, 

2018). Na ostectomia realizada nos nossos pacientes o recurso da tintura com azul de 

metileno não foi utilizado, e apenas recentemente essa conduta foi incorporada ao 

serviço. Isso pode ser um fator desfavorável, já que facilita a técnica da ostectomia e a 

torna mais previsível. 

Dessa forma, acreditávamos que a nossa técnica resultaria em uma baixa taxa de 

recorrência quando comparados a tratamentos isolados para os mesmos tipos de lesões. 

Isso realmente foi confirmado, entretanto quando comparamos nossos resultados a 

tratamentos com a mesma modalidade de técnica, observou-se na nossa amostra 

recidiva em 23,3% dos casos com tempo médio de recorrência de 24,86 meses (entre 12 

e 34 meses), prevalência superior a literatura (LAU; SAMMAN, 2006; RIBEIRO 

JUNIOR et al., 2012; RAO; KUMAR, 2014; DASHOW et al., 2015; LEUNG et al., 

2016; HAQ; SIDDIQUI; MCGURK, 2016; SUBRAMANIAM et al., 2016; AL-

MORAISSI; POGREL; ELLIS, 2016; AL-MORAISSI et al., 2017; CHRCANOVIC; 

GOMEZ, 2017), apesar de a maioria excluir a ostectomia do plano de tratamento.  

Apesar de termos tido resultados superiores a tratamentos conservadores 

isolados, estudos recentes com uso de solução de Carnoy, ostectomia e criocirurgia têm 

demonstrado melhores resultados que os nossos. Foram observadas recorrências entre 

5,3% e 11,5% nos CO tratados por meio de enucleação mais solução de Carnoy, em 

revisões sistemáticas recentes (AL-MORAISSI, 2017; CHRCANOVIC; GOMEZ, 

2017). Entretanto, nessas revisões analisadas verifica-se que não há entre os critérios de 

exclusão estudos não randomizados e, dessa forma, pode-se ter optado por métodos 

conservadores quando em lesões menores e de aspectos unicisticos. Na nossa amostra, 

independente do aspecto radiográfico, localização, envolvimento com dentes e 

dimensões, o tratamento “conservador” sempre foi realizado. O aspecto mais importante 

que foi levado em consideração para instituir o tratamento “conservador” foi a 
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possibilidade de manutenção de estrutura óssea suficiente, sem perda de continuidade 

quando tratado. Outro aspecto que também norteou alguns casos, optando por essa 

modalidade, foi a dificuldade de reconstruir grandes perdas, sobretudo quando havia a 

possibilidade de desarticulação. 

No nosso estudo, um fator a se considerar e que pode ter contribuído para uma 

maior taxa de recorrência foi a problemática de operadores distintos e de experiências 

diversas. Assim, deve-se esperar que cirurgiões inexperientes apresentem dificuldades 

durante a curetagem das lesões e realização de ostectomia adequada e, dessa forma, 

remanescentes da lesão podem permanecer após o procedimento cirúrgico. Esse aspecto 

é importante no caso dos CO, a única lesão que recidivou na nossa pesquisa, já que a 

capsula é fina e friável e, dessa forma, facilmente fragmenta durante e enucleação e, 

além disso, cistos satélites que podem permanecer além da área do cisto enucleado.  

Além disso, outro aspecto que contribuiu para a maior taxa de recidivas foi a 

permanência de dentes adjacentes as lesões. Observamos que dos sete casos que 

apresentam recidiva, cinco permaneceram com elementos dentários adjacentes a lesão 

mesmo após o tratamento, e essa variável apresentou tendência a recidiva (p=0.068). 

Além disso, verificamos que a permanência de dentes favorece o desenvolvimento 

precoce da recidiva e que os pacientes que permaneceram com elemento dentário 

adjacente a lesão no pós-operatório apresentaram um risco acumulado de mais de 80% 

para recidiva contra pouco mais de 20% para os que tiveram seus dentes extraídos. Nos 

pacientes cujos dentes permaneceram no pós-operatório, 37,50% estavam livres de 

recidivas após 36 meses contra 77,78% dos pacientes que tiveram os elementos 

dentários extraídos (p=0,023), e a permanência dos dentes adjacentes a lesão resultou 

em 5,50 vezes mais chances de desenvolver recidivas. De forma semelhante, em estudo 

de coorte realizado por Cunha et al. (2016), no qual o tratamento para o ceratocisto 

odontogênico consistiu em enucleação, ostectomia periférica e remoção da mucosa 

associada a lesão em casos de fenestração, nenhum dos pacientes que tiveram os dentes 

associados a lesão extraídos no momento da enucleação apresentaram recorrência contra 

66,7% de recidiva (6 de 9) nos pacientes que tiveram seus dentes preservados durante a 

cirurgia com evidência radiográfica de insinuação da lesão nas raízes dentárias 

(p=0,009) (CUNHA et al., 2016).  

A presença, no nosso estudo, de operadores distintos e consequente dificuldade 

de padronização do procedimento cirúrgico resultou na ausência de remoção, em alguns 

casos, dos dentes associados a lesão. Apesar disso, assim como a literatura, 
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consideramos que a insinuação do CO na raiz do elemento dentário, e a consequente 

comprometimento da adequada enucleação da lesão e permanência de tecidos lesionais 

no ápice ou raiz do dente, pode aumentar o risco de recorrência e assim o dente deve ser 

removido (LAU; SAMMAN, 2006; CUNHA et al., 2016). Infelizmente a informação 

sobre a remoção do dente associada a lesão é raramente disponível nas publicações e a 

análise da influência desse fator na recorrência muitas vezes não é possível 

(CHRCANOVIC; GOMEZ, 2017). 

Outro fator que consideramos importante para a recorrência da lesão, mas que 

infelizmente não foi possível coletar em razão da retrospectividade do nosso estudo, é a 

remoção da mucosa adjacente a lesão, já que maior parte da amostra foi constituída de 

CO, no qual ilhas epiteliais ou microcistos permanecem na mucosa adjacente ao cisto 

(POGREL, 2013; AL-MORAISSI; POGREL; ELLIS, 2016). Dessa forma, é de extrema 

importância localizar a região onde a lesão está aderida a mucosa e remover essa região 

de tecido mole, de preferência em conjunto com a enucleação da lesão, em uma única 

peça (STOELINGA, 2005).   

Em revisão sistemática com metanálise dos autores Al-Moraissi, Pogrel e Ellis 

(2016), dos 44 CO nos quais a mucosa adjacente foi submetida a exame histológico, 

vinte e três demonstraram aglomerados de ilhas epiteliais, onze microcistos, duas ilhas 

epiteliais espaçadas e um microcistos no revestimento cístico, enquanto apenas três 

amostras de mucosa não apresentaram lesão. A média ponderada para a presença de 

ilhas epiteliais e microcistos na mucosa adjacente foi de 68,8%. No mesmo estudo, 

verificou-se vantagem em CO tratados com enucleação e excisão da mucosa, mas essa 

vantagem não resultou em diferença significante (p=0,055) (AL-MORAISSI; POGREL; 

ELLIS, 2016).  

O nosso estudo avaliou outras variáveis, como gênero, idade, localização 

anatômica e tamanho da lesão, locularidade e diagnóstico final, no entanto, essas 

variáveis não apresentaram associações estatisticamente significantes. A único tipo de 

lesão que apresentou recidiva foi o ceratocisto odontogênico e, dessa forma, não foi 

possível realizar análises com os outros tipos de lesões. Leung et al. (2016), em estudo 

retrospectivo semelhante, no entanto com protocolo que consistiu em enucleação e 

aplicação de solução de Carnoy, verificou recorrência em 11,4% dos 105 ceratocistos 

odontogênicos tratados e os fatores associados a recidiva foram a idade, a qual foi 

significativamente mais jovem (26,8 anos) que a idade média dos que não 

desenvolveram recorrência (38,4 anos; p=0,024); e os CO multiloculares (18%), cuja 
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recorrência foi 7,8 vezes maior do que nas lesões uniloculares (2,3%; p=0.012). Nos 

casos recorrentes, a média de tamanho pré-operatório foi de 26,4cm² e 

significativamente maior que nos CO que não recorreram (16cm²; p=0,009). A recidiva 

das lesões <4cm, 4-8cm a >8cm na dimensão anteroposterior foi 5,8% (3/52), 10,5 

(4/38) e 33,3% (5/15), respectivamente, e as diferenças foram estatisticamente 

significantes (p=0,012). No entanto, o gênero do paciente e a localização do CO não 

foram fatores de risco para a recorrência (LEUNG et al., 2016).  

De forma semelhante, Chrcanovic e Gomez (2017), em análise de 6427 casos de 

CO, verificaram que lesões uniloculares apresentaram menor risco de recorrência do 

que as lesões multiloculares (RR=0,67; p=0,007), mas não foi possível verificar nas 

variáveis localização da lesão, em maxila ou mandíbula, ou gênero do paciente 

(CHRCANOVIC; GOMEZ, 2017). Já os resultados do estudo de coorte de Dashow et 

al. (2015) demonstraram tendência a menor recorrência em pacientes do gênero 

feminino (p=0,099) e em mais velhos (p=0,042) (DASHOW et al., 2015). 

Acreditamos, de forma semelhante a Leung et al. (2016) e Chrcanivoc e Gomez 

(2017), que as lesões multiloculares são mais difíceis de acessar, a fragmentação é mais 

frequente e consequentemente há mais possibilidade de permanência de lesão na área da 

enucleação, além de haver maior chance de remoção incompleta da lesão ou cistos 

satélites residuais nos septos ósseos presentes na cavidade lesional (LEUNG et al., 

2016; CHRCANOVIC; GOMEZ, 2017). Leung et al. (2016) defendem para lesões 

maiores e multiloculares, principalmente, a necessidade de tratamentos mais agressivos 

como, por exemplo, duas ou três aplicações de solução de Carnoy após enucleação para 

garantir fixação suficiente de qualquer lesão satélite residual ou, até mesmo, apesar de 

não explanado pelos autores, mas realizado no nosso estudo, a realização de ostectomia 

periférica (LEUNG et al., 2016). 

Além da ostectomia periférica, realizamos o preenchimento da cavidade óssea 

com a solução de Carnoy com clorofórmio por cinco minutos. A utilização do 

clorofórmio, entretanto, é controversa. A partir do ano 2000, a Food and Drug 

Administration (FDA) vetou o uso dessa substância em produtos cosméticos devido à 

carcinogenicidade observada em estudos animais e risco provável para a saúde humana. 

A FDA justifica essa decisão baseada em estudos conduzidos pelo National Cancer 

Institute, o qual demonstrou que a administração oral de clorofórmio induziu 

carcinomas hepatocelulares em camundongos e tumores renais em ratos machos e, além 

disso, a literatura indica que o clorofórmio é absorvido a partir do trato gastrointestinal, 
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do sistema respiratório e da pele (U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 

2017). A partir de então, os cirurgiões adotaram a solução de Carnoy modificada. No 

entanto, estudos atuais em humanos não verificaram associação entre a exposição 

ocupacional ao clorofórmio com o aumento no risco para mieloma múltiplo (GOLD et 

al., 2011), câncer de pulmão (MATTEI et al., 2016), câncer de cérebro como glioma e 

meningeoma (NETA et al., 2012), câncer de cabeça e pescoço em mulheres (CARTON 

et al., 2017) e em homens (BARUL et al., 2017) ou câncer de rins (PURDUE et al., 

2017). Além disso, o tempo de exposição a solução de Carnoy pelos pacientes é única e 

de apenas cinco minutos e a equipe cirúrgica está sempre protegida com EPI adequado 

durante a técnica. Dessa forma, o risco é ínfimo no uso terapêutico.       

Hellstein, Hopkins e Morgan (2007) estudaram a efetividade da solução de 

Carnoy sem clorofórmio por meio da comparação da penetração das duas soluções em 

osso, mucosa e tecido nervoso e concluíram que a penetrabilidade de ambas as soluções, 

com e sem clorofórmio, são bastante similares e que o clorofórmio é desnecessário 

(HELLSTEIN; HOPKINS; MORGAN, 2007). Já Carvalho et al. (2018), ao avaliar as 

diferentes formulações da solução de Carnoy em tecidos duros humanos, dentes e 

fragmentos ósseos, verificaram um efeito mais pronunciado nas alterações químicas, 

físicas e estruturais em espécimes submetidas a solução de Carnoy com clorofórmio, 

como redução da microdureza e erosão tecidual, além da redução na matriz mineral. Os 

autores acreditam que isso pode ser justificado pelas propriedades químicas do 

clorofórmio, as quais favorecem a penetração do álcool nos tecidos e a desidratação dos 

tecidos por meio da dissolução dos lipídeos de membrana e, assim, desmineralização 

significativa do espécime e danos ao tecido mole (CARVALHO et al., 2018). O 

clorofórmio aumenta a viscosidade da solução de Carnoy e resulta em um pH mais 

ácido quando comparado à solução sem clorofórmio, o que favorece o processo de 

desmineralização e perda de componente mineral (CARVALHO et al., 2017). 

A superioridade da solução de Carnoy com clorofórmio também é confirmada 

por meio de estudos clínicos. Dashow et al. (2015) demonstraram 10% de recorrência 

nos casos tratados com solução de Carnoy versus 35% para a solução de Carnoy 

modificada e a diferença foi estatisticamente significante (p=0,027). O CO apresentou 

sete vezes mais tendência a recorrência quando tratado com solução de Carnoy 

modificada. Além disso, quando o intervalo para recorrência foi considerado, a 

significância dos resultados aumentou. O grupo tratado com solução de Carnoy 

modificada apresentou menor tempo e o grupo tratado com solução de Carnoy maior 
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intervalo para recorrência. Os autores acreditam que a taxa de recorrência foi 

subestimada no primeiro grupo pois o acompanhamento foi menor que o segundo 

(DASHOW et al., 2015).  

Apesar dos benefícios, o uso da solução de Carnoy está associado a 

complicações. O nosso estudo verificou deiscência em 26,7%, parestesia em 23,3% e 

infecção em 3,3% dos casos no pós-operatório imediato. A deficiência neurossensorial é 

uma complicação comum devido à proximidade com o nervo alveolar inferior e em 

Leung et al. (2016), 30,1% dos pacientes com CO mandibular apresentaram deficiência 

neurossensorial, mas a maioria (84%) recuperou em um curto período de tempo (4,6 

meses) (LEUNG et al., 2016). A injúria nervosa pode ser consequência da manipulação 

nervosa durante a remoção da lesão ou por danos celulares causados pelo tratamento 

adjunto, mas é difícil verificar as complicações resultantes apenas da solução de 

Carnoy.  

Ribeiro Junior et al. (2012), no entanto, a fim de avaliar o efeito da substância no 

nervo alveolar inferior com mínima interferência dos fatores traumáticos, selecionou 

apenas os casos cuja lesão estava localizada posterior ao forame mentual. Foram 

excluídos os CO adjacentes ao forame mentual em razão da possibilidade de 

manipulação do nervo mentual e as lesões em maxila devido a provável manipulação do 

nervo infra-orbitário durante o procedimento cirúrgico. Apesar do desenvolvimento de 

parestesia em 7 dos 13 CO (31,8%) localizados posterior ao forame mentual, os autores 

concluíram que apenas quatro casos (18,2%) foram devido ao uso da solução de 

Carnoy, enquanto os outros três devido a manipulação nervosa como resultado da 

cirurgia. As neuropatias em decorrência da solução ocorreram nos quatro casos que 

apresentaram fenestração do canal mandibular e consequente exposição do nervo 

alveolar inferior. Assim, uma associação entre fenestração, ou exposição do nervo 

alveolar inferior, e parestesia foi observada em todos os quatro casos e isso foi 

estatisticamente significante quando comparado aos nove casos que não apresentaram 

essa associação (p<0,01) (RIBEIRO JÚNIOR et al., 2012).   

O mesmo estudo relatou deiscência em 22,7% dos casos e os autores defendem 

que isso foi influenciado pela perda de tecido mole nos pacientes submetidos a 

marsupialização. Essa complicação acometeu três (75%) dos quatro casos previamente 

marsupializados e dois (11,1%) dos 18 casos não marsupializados, o que foi 

estatisticamente significante (p<0,05). Apesar do efeito indesejado da solução de 

Carnoy e da perda de tecido mole relacionada a marsupialização, os autores acreditam 
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ainda que, apesar de não coletaram esses dados, a deiscência pode ser influenciada pelo 

tamanho das lesões pois foi possível observar que todos os COs relacionados com essa 

complicação foram lesões de grandes extensões e destruição local significante 

(RIBEIRO JÚNIOR et al., 2012). No nosso estudo, porém, essa associação não foi 

estatisticamente significante para nenhuma das medidas coletadas como tamanho 

anteroposterior (p=0,870), tamanho vertical (p=0,075) ou área da lesão (p=0,205).  

A incidência de infecção do nosso estudo foi baixa (3,3%), o que está de acordo 

com a literatura, e foi tratada com antibióticos e manobras locais. Em Leung et al. 

(2016), a taxa de infecção foi de 1,9% (2/105) e ocorreu um caso de fratura mandibular 

após 4 semanas de cirurgia, a qual foi tratada com fixação intermaxilar por 6 semanas. 

A solução de Carnoy causa necrose dos tecidos e elimina as células tumorais. Os 

autores acreditam que a inserção de gaze com iodofórmio na cavidade favorece a 

cicatrização, que ocorre por segunda intenção, ao limpar os debris necróticos, além de 

reduzir o espaço morto após a enucleação do tumor, o que resulta em baixa taxa de 

infecção (LEUNG et al., 2016). Essa manobra não foi realizada no nosso estudo e 

acreditamos que não há justificativa, diante da baixa taxa de infecção, para a utilização 

do iodofórmio. 

Essas complicações, no entanto, são menos frequentes e sérias do que as 

descritas na crioterapia. Pogrel (2015) relatou em artigo de revisão que o uso de 

enucleação associada ao nitrogênio resultou, após o acompanhamento além de 25 anos, 

em recidiva por volta de 10% para CO. Para a mesma lesão, a revisão sistemática de Al-

Moraissi et al. (2017) relata taxas de recorrência para enucleação mais crioterapia de 

14,5% e para enucleação associada a solução de Carnoy de 11,5%. A problemática 

dessa técnica relatada pelo primeiro autor é a dificuldade de acesso ao equipamento e 

necrose do tecido mole, caso não haja proteção meticulosa, associada a prolongada 

recuperação e perda parcial de qualquer enxerto utilizado (POGREL, 2015). Além 

dessas, outras problemáticas são a formação de sequestro ósseo e fraturas mandibulares 

em razão da necrose óssea profunda e a possibilidade do congelamento acidental do 

periósteo em áreas não fenestradas (RIBEIRO JÚNIOR et al., 2012). Assim, diante da 

recorrência semelhante, mas maiores complicações quando comparadas a outras 

técnicas mais conservadoras e dificuldade de acesso ao equipamento no sistema público, 

preferimos o uso da solução de Carnoy como tratamento adjuvante no tratamento das 

lesões odontogênicas benignas agressivas. 
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Os resultados do nosso estudo devem ser interpretados com cautela pois trata-se 

de um estudo retrospectivo. Além disso, apesar da amostra ser comparável a muitos 

estudos incluídos nas revisões sistemáticas recentes, a nossa amostra foi relativamente 

pequena já que, apesar da prevalência ser alta (23,3%), seriam necessários no mínimo 

274 pacientes em nossa pesquisa. A taxa de recorrência poderá aumentar nos anos 

seguintes pois o período de acompanhamento de alguns pacientes foi curto. Ao 

considerar que o período médio de recidiva no nosso estudo foi de 24,86 meses e que 

40% dos pacientes foram acompanhados por menos de dois anos, a taxa de recorrência 

pode estar subestimada. Em Cunha et al. (2016) oito pacientes desenvolveram lesões 

recorrentes (33%), o período médio de acompanhamento foi de 64,4 meses e todas as 

lesões recorreram, semelhante ao nosso estudo, nos primeiros dois anos de 

acompanhamento (CUNHA et al., 2016). Já em Leung et al. (2016), com doze 

recorrências (11,4%), apresentaram tempo de recorrência mínimo de 10 meses e 

máximo de 124 meses e tempo médio de recidiva superior e de 40,8±39,7 meses 

(LEUNG et al., 2016). E na revisão sistemática de Almeida (2016) a maioria das 

recorrências foram diagnosticadas nos primeiros cinco anos pós-operatórios, no entanto 

houve casos após 14 e 19 anos depois do primeiro tratamento (ALMEIDA, 2016). Haq, 

Siddiqui e Mcgurk (2016) defendem que o período de acompanhamento ideal deve ser 

de pelo menos dez anos (HAQ; SIDDIQUI; MCGURK, 2016). No nosso estudo após 

três anos de acompanhamento não foi verificado nenhuma recidiva e, após esse período, 

61,76% da amostra não apresentou recidivas. Dessa forma, três anos foi considerado, no 

nosso estudo, o período mínimo de acompanhamento.  

No entanto, apesar da nossa pesquisa apresentar taxas de recidivas mais altas 

quando comparamos as mesmas modalidades de tratamento na literatura, ainda assim, 

torna-se uma boa alternativa a tratamentos isoladas, e sugerimos que dentes adjacentes a 

lesão e a exérese dos tecidos moles em áreas de fenestração sejam uma conduta 

empregada rotineiramente no tratamento das lesões odontogênicas benignas agressivas. 

Também consideramos que o tratamento proposto pode ser utilizado como uma 

alternativa a ressecção, diminuindo o custo biológico e financeiro, entretanto, a 

implementação dessa técnica requer um acompanhamento rigoroso para que as recidivas 

sejam diagnosticadas precocemente, possibilitando um tratamento mais simples. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 Taxa de recidiva em 23,3% dos pacientes com lesões odontogênicas benignas 

agressivas tratadas com o protocolo proposto; 

 As recidivas ocorreram em tempo médio de 24,86 (DP=7,79 meses), com o tempo 

mínimo de 12 meses e máximo de 34 meses; 

 Os parâmetros clínicos, cirúrgicos e imagenológicos não apresentaram interferência 

no desenvolvimento das recidivas; 

 Todas as recidivas foram em ceratocistos; 

 A variável permanência de dentes adjacentes a lesão primária apresentou tendência 

a recidiva (p=0.068); 

 Os pacientes que permaneceram com elementos dentários em áreas adjacentes a 

lesão após o procedimento cirúrgico apresentaram recidivas em tempo mais precoce 

do que aqueles nos quais os dentes foram extraídos no momento da cirurgia; 

 Nos casos que os dentes não foram extraídos e estavam adjacentes a lesão, 

observou-se risco acumulado de mais de 80% para recidiva a partir de 29 meses de 

pós-operatório; 

 Nos casos que os dentes permaneceram no pós-operatório, após 36 meses, 37,50% 

estavam livres de recidivas, contra 77,78% dos pacientes que tiveram os elementos 

dentários extraídos (p=0,023); 

 A permanência dos dentes adjacentes a lesão resultou em 5,50 vezes mais chances 

de desenvolver recidivas; 

 O protocolo proposto teve baixo índice de complicações; 

 O tamanho da lesão não influenciou na ocorrência de deiscência. 
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