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RESUMO
Martins, GG. Reabsorção dentária nos ameloblastomas: Um sinal importante
para o diagnóstico diferencial. Ribeirão Preto, 2018. 125p. Dissertação
[mestrado]. Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.
O diagnóstico diferencial do ameloblastoma é de grande interesse entre clínicos e
pesquisadores, uma vez que sabe-se que o diagnóstico presuntivo inadequado pode
acarretar em sérios problemas ao paciente. A busca por estabelecer critérios
radiográficos para essa neoplasia é um desafio ainda atual. Dentro desse contexto,
as reabsorções dentárias têm sido relatadas como um achado frequente e
característico nas análises de ameloblastomas, mas ainda traz consigo certa
insegurança quando a especificidade deste sinal. Esse trabalho tem o objetivo de
avaliar a presença das reabsorções dentárias no ameloblastoma e seu padrão de
aparecimento pela análise retrospectiva e revisão sistemática. Para o estudo
retrospectivo foram selecionados 40 pacientes, com diagnóstico de ameloblastoma e
14 estudos foram incluídos na revisão sistemática. Com exceção da faixa etária,
todos os resultados encontrados na casuística são consonantes com os da revisão
sistemática. Não foi observado predileção por gênero e a localização mais comum foi
a mandíbula. A reabsorção dentária foi observada em 95% dos 40 casos analisados e
em 64,8% dos casos obtidos pela revisão sistemática. O padrão imaginológico mais
frequente foi o em plano, seguido pelo irregular, e superficial, respectivamente. As
lesões em sua grande maioria eram grandes no momento do diagnóstico, sendo que
essas duas últimas variáveis foram avaliadas somente no estudo retrospectivo. Foi
possível concluir que as reabsorções dentárias são uma característica frequente nos
ameloblastomas e devem ser consideradas como um sinal importante e diferencial no
momento de realização do diagnóstico presuntivo dessa neoplasia.
Palavras-chave: Ameloblastoma, Reabsorção da Raiz, Reabsorção dentária,
Diagnóstico, Radiografia

ABSTRACT
Martins, GG. Tooth resorption in ameloblastomas: A important signal for
differential diagnosis. Ribeirão Preto, 2018. 125p. Dissertação [mestrado].
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.
The differential diagnosis of ameloblastoma is of great interest among clinicians and
researchers, since it is known that inadequate presumptive diagnosis can lead to
several problems in the patient. The search for establishing radiographic criteria for
this neoplasm is still a challenge in science. Within this context, dental resorptions
have been reported as a frequent finding in ameloblastoma analyzes, but still carry
some controversy. This study aims to evaluate the presence of dental resorptions
and their pattern of appearance through retrospective analysis and a systematic
review. For the retrospective study, 40 patients with a diagnosis of ameloblastoma
were selected and 14 studies were included in the systematic review. Exception for
age group, all the results found in the series agreed with those found in the
systematic review. No predilection by gender was observed, the most common
location was the mandible. Dental resorption was observed in 95% of the 40 cases
analyzed and in 64,8% of the cases obtained by the systematic review. The most
frequent pattern was flat-cutting, followed by irregular and superficial, respectively.
The majority of lesions were large at the time of diagnosis, and the latter two
variables were evaluated only in the retrospective study. It was possible to conclude
that dental resorptions are a frequent feature in ameloblastomas and should be
considered as an important sign at the time of the presumptive diagnosis of this
neoplasm.
Keywords.
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Root
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Tooth
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Diagnosis,
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1. INTRODUÇÃO
O diagnóstico diferencial do ameloblastoma desperta muito interesse entre
os clínicos e pesquisadores (Ikeshima, 1995; Ariji et al., 2011; Gunawardhana et al.,
2014; Barrett et al., 2017; Mortazavi e Baharvand, 2016; Oda et al., 2018). O
diagnóstico clínico e imaginológico presuntivo inadequado pode acarretar problemas
graves para os pacientes (Cunha et al., 2005; Sette-Dias et al., 2007; Satyabhusan et
al., 2013; Sirotheau et al., 2014; Kontogiannis, et al., 2015; Kang et al., 2015),
principalmente quando o ameloblastoma apresenta-se similar a lesões periapicais ou
periodontais (Gondak et al., 2013; Sinha et al., 2016). Por esta razão, a busca de
critérios de diagnóstico desse tumor ainda deve ser estimulada (Yaacob, 1991; More
et al., 2012; Figueiredo et al., 2014; Apajalahti et al., 2015).
O ameloblastoma, uma neoplasia odontogênica benigna de origem epitelial,
localmente agressiva é de grande importância clínica, pois é muito recidivante e seu
tratamento tende a ser multilante. Ele representa uma parcela significativa dos
tumores odontogênicos (Adebayo, Ajike e Adekeye, 2005; Oginni et al., 2015;
McClary et al., 2016; Effiom et al., 2018; Kreppel e Zöller, 2018; Soltani et al., 2018).
Estudo retrospectivo em quatro laboratórios de patologia bucal brasileiros revelou
que o ameloblastoma foi a segunda neoplasia odontogênica mais frequente (daCosta et al., 2012). Seu crescimento é lento, mas essa lesão revela alta capacidade
de recidiva (Agbaje et al., 2018; Chae et al., 2015). Acredita-se que a lesão não
recidive por si só, mas sim porque a neoplasia não é removida em sua totalidade
(Morgan, 2011; Ding et al., 2014; Milman et al., 2016; Košec et al., 2017), embora
seja determinante a capacidade infiltrante da lesão nos tecidos vizinhos que por
muito tempo ainda se mantém aparentemente normais. Em 2018, demonstrou-se em
revisão sistemática que a escolha do tratamento pode interferir no índice de recidiva
de ameloblastomas, mas que não existem evidências de qualidade suficientes na
literatura para que isso possa ser afirmado (Slusarenko da Silva et al., 2018).
A origem mais provável do ameloblastoma são os remanescentes ou restos
da lâmina dentária que permeiam os espaços medulares dos ossos maxilares, os
ligamentos periodontais, as gengivas e especialmente os folículos pericoronários,
principalmente dos dentes não irrompidos que permanecem por muito mais tempo
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nos maxilares (Consolaro, 1987; Damante, 1987; Dunfee et al., 2006; Mendenhall et
al., 2007; Gültekin et al., 2018).
Evidências clínicas sugerem que o ameloblastoma pode se originar também
do componente epitelial de cistos odontogênicos quer seja do revestimento ou dos
remanescentes epiteliais da lâmina dentária que existem suas paredes fibrosas
(Carneiro e Lucchesi, 2017). Alguns estudos tentaram associar o papilomavírus
humano como fator etiológico para o ameloblastoma, mas isso precisa ser melhor
esclarecido na literatura; alguns autores questionam essa possibilidade (Sand et
al.,2000; Correnti et al., 2010; Kalele, 2017).
Existe consenso na literatura sobre qual a localização mais frequente dos
ameloblastomas, mas infelizmente não existem dados quanto à sua prevalência em
áreas dentadas e edentadas (Morgan, 2011; Masthan et al., 2015; McClary et al.,
2016; Kreppel e Zöller, 2018). Quanto a predileção por gênero não existe consenso
nas casuísticas relatadas. (MacDonald-Jankowski et al., 2004; Maia e Sandrini, 2017;
Mendenhall et al., 2007; Chauhan e Guruprasad, 2011; Anandi et al., 2018). Os
sinais e sintomas do ameloblastoma são muito sutis (Milman et al., 2016; Kreppel e
Zöller, 2018), especialmente nas fases iniciais e intermediárias de evolução,
dificultando o diagnóstico precoce.
A Organização Mundial de Saúde (OMS), desde o ano de 2017, classifica
clinicamente

os

ameloblastomas

em

três

tipos

distintos:

ameloblastoma,

ameloblastoma unicístico e periférico e os tipos microscópicos: desmoplásico,
acatantomatoso, folicular, plexiforme, de células granulares e basaloide (Wright JM,
et al., 2017; Baumhoer, 2018; Soluk-Tekkesin, et al., 2018). O diagnóstico preciso
dessa neoplasia deve ser feito interagindo os dados obtidos nas análises clínica,
imaginológica e microscópica.
As reabsorções dentárias são alterações dos tecidos mineralizados, que
sofrem a ação de clastos e mediadores locais e sistêmicos, quando estes perdem
suas estruturas de proteção (Consolaro, 2011, 2012). Os cementoblastos revestem a
superfície radicular e não possuem receptores para os mediadores de remodelação
óssea, protegendo a raiz contra o processo de reabsorção dentária. Qualquer causa
que remova os cementoblastos da superfície radicular, sem que haja a morte dos
restos epiteliais de Malassez, irá levar a um processo de reabsorção dentária
inflamatória (Consolaro, 2010; Consolaro, 2013). A compressão vascular no

Introdução | 27

ligamento periodontal pode eliminar os cementoblastos por anoxia, como ocorre no
movimento ortodôntico e casos de dentes não irrompidos (Consolaro e Martins-Ortiz,
2004). Existem outras causas que podem remover os cementoblastos da raíz, tais
como: procedimentos operatórios, traumatismos dentários e trauma oclusal.
Figura 1: Os quatro segredos que protegem
os tipos e as causas das reabsorções dentárias

os

dentes

para

não

reabsorverem,

A presença de reabsorções dentárias em ameloblastomas tem sido citada em
estudos clínicos e imaginológicos como um achado clínico comum (Pozo e Yañes,
2010; Masthan et al., 2015; Apajalahti et al., 2015; Maia e Sandrini, 2017; Alves et
al., 2018). Embora esta frequência de reabsorções dentárias nos casos de
ameloblastoma estudados não seja valorizada em outros estudos restrospectivos
(Ogunsalu et al., 2006; McClary et al., 2015; Ismail et al., 2018). A grande maioria
desses estudos não foram desenvolvidos com a finalidade de se apurar a frequência
das reabsorções dentárias nos ameloblastomas.
A escassez de trabalhos sobre a presença de reabsorções dentárias nos
ameloblastomas demonstrou a necessidade de estudos com o objetivo de consolidar
as reabsorções dentárias como critério confiável para diagnóstico diferencial de
ameloblastomas e buscar explicações celulares e moleculares, inclusive elaborandose uma hipótese sobre os fenômenos e mecanismos envolvidos.
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2. PROPOSIÇÃO
Avaliar a presença de reabsorções dentárias em ameloblastomas e seu
padrão morfológico de aparecimento em estudo retrospectivo.

3. Material e Métodos

Material e Métodos | 35

3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1 População de Referência
O estudo consistiu de um levantamento de dados dos pacientes com
diagnóstico de ameloblastoma:
a.) Atendidos no Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos e no Hospital Geral
Tarquínio Lopes Filho, em São Luís, estado do Maranhão. Esses
pacientes foram selecionados a partir dos exames imaginológicos de
ambos hospitais. Uma vez que os laudos radiográficos obtidos
apresentassem hipótese diagnóstica para ameloblastoma, os laudos dos
exames microscópicos foram coletados no hospital de origem de cada
paciente.
b.) Outra

parte

da

amostra

foi

proveniente

do

Departamento

de

Estomatologia, da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade
de São Paulo (FOB/USP). Foram obtidos laudos histopatológicos de
pacientes com diagnóstico de ameloblastoma, arquivados no Serviço de
Anatomia Patológica da FOB/USP. Com o diagnóstico já comprovado nos
laudos microscópicos, buscou-se as radiografias panorâmicas e/ou
periapicais destes pacientes na clínica de Radiologia da mesma
Faculdade.
Em ambos os centros de atendimento dos quais foram obtidas a amostra de
pacientes para o presente estudo, não houve limitação no que se refere ao ano de
atendimento destes pacientes ou restrições em relação a idade, gênero, tipo de
ameloblastoma ou localização da lesão.
3.2 Seleção dos pacientes
Foram

selecionados

40

pacientes

dentados

que

possuíam

exame

radiográfico, panorâmico e ou periapical e microscópico que comprovaram o
diagnóstico final de ameloblastoma. Foram excluídos pacientes que não se
enquadraram nos critérios pré-estabelecidos, como pacientes desdentados ou com
ausência de algum dos exames exigidos. Essa foi uma amostragem por conveniência.
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Dos 40 pacientes selecionados, 17 foram obtidos no Departamento de
Estomatologia da Faculdade de Odontologia de Bauru. Todos esses casos possuíam
somente radiografias panorâmicas analógicas de modo que foi necessário a
realização de fotografias com a câmera da faculdade para a documentação dos
casos. A análise foi realizada com a radiografia em mãos, visando não diminuir a
qualidade do exame, o que poderia gerar resultados inadequados. Os laudos foram
xerocados dos livros originais do Serviço de Anatomia Patológica da FOB/USP e em
seguida escaneados para que pudessem ser arquivados digitalmente junto com as
fotos dos exames radiográficos.
O restante dos pacientes possuía exames radiográficos digitais de modo que
não

foi

necessário

nenhum

procedimento

extra

para

arquivamento

dessa

documentação. Os laudos por sua vez, foram impressos nos hospitais ao qual
pertenciam e foram também seguidamente escaneados, de modo que toda a
documentação de cada paciente fosse arquivada digitalmente.
Dos exames obtidos foi possível realizar a coleta dos seguintes dados: idade,
gênero, localização da lesão, diagnóstico microscópico da biópsia, reabsorção
dentária e tipo de reabsorção.
3.3 Comitê de Ética
A coleta e o registro dos dados aconteceram após a aprovação do Comitê de
Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde – Plataforma Brasil. Número do processo:
2.772.81; CAAE- 87168518.2.1001.5419.
3.4 Confirmação do diagnóstico
Os exames histopatológicos foram utilizados para a confirmação do
diagnóstico de ameloblastoma. Não foi possível resgatar os cortes microscópicos de
cada lesão dos respectivos pacientes, devido ao tempo passado do atendimento e a
variedade de locais onde a coleta da amostra foi feita, posto que, cada centro possuí
um protocolo diferente para arquivamento das lâminas. Por consequência, foram
resgatados somente os laudos feitos pelo patologista de cada laboratório. O tipo de
ameloblastoma foi correlacionado na análise dos resultados.
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3.5 Análise Imaginológica
a) A primeira análise realizada foi em relação à presença ou não de
reabsorção dentária.
Figura 2: Imagem representativa da radiografia panorâmica demonstrando qual
região será analisada

b) Em um segundo momento avaliamos qual o padrão de aparecimento das
reabsorções dentárias. Os critérios utilizados foram os previamente
estabelecidos por Shiguetomo, em 1988.

Procurou-se estabelecer um

padrão morfológico típico para o ameloblastoma.
Tabela 1: Critérios utilizados para definir o padrão de RD
Tipo A

RD severa em dente de serra (irregular)*

Tipo B

RD severa em plano cortante (em plano)**

Tipo C

RD moderada de superfície

Tipo D

Perda de lâmina dura e ligamento periodontal, com ausência de RD

Tipo E

Hipercementose da raiz

Fonte: (Shiguetomo, 1988)
* Reabsorção radicular irregular: aquela em que a superfície é irregular, tortuosa, formam-se planos ou linhas
irregulares.
**Reabsorção radicular em plano: aquela que sua superfície é regular e forma um plano de corte em relação
ao longo eixo do dente.

38 | Material e Métodos

Figura 3: Critérios utilizados para definir o padrão de RD

3.6 Análises secundárias
As análises secundárias realizadas foram divididas em: relacionadas as
características do paciente e as relacionadas à lesão propriamente dita.
Em relação ao paciente foram colhidas informações a respeito da idade no
momento do diagnóstico e gênero. A lesão foi avaliada quanto a sua localização e
classificação.
Todos os dados foram tabelados e submetidos à análise estatística.
3.7 Forma de análise de resultados
Os dados serão apresentados em tabelas e figuras (imagens e gráficos),
utilizando estatística descritiva (frequência absoluta-n; frequência relativa-%) e a
associação das variáveis de interesse será feita por meio da estatística inferencial
(Teste Qui-Quadrado, risco relativo e odds ratio) pelo programa computacional Past
3.111, adotando-se nível de confiabilidade de 95%.

4. Resultados
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4. RESULTADOS
4.1 Análise de subgrupos
Dos 40 pacientes que apresentaram ameloblastoma, 17 (42,5%) eram do
gênero masculino e 23 (57,5%) do feminino (Figura 4). O teste Qui-quadrado não
apontou diferença estatística significativa (p>0,05).

Figura
4:
Distribuição
dos
casos
de
ameloblastoma de acordo com o gênero dos
pacientes

A mandíbula foi a localização mais frequente, com 37 casos (92,5%), sendo
que destes, 16 (43,2%) estavam presentes no gênero masculino e 21 (56,8%) no
feminino. Dos três casos na maxila (7,5%), um era no gênero masculino (2,5%) e
dois no feminino (5%) (Figura 5). O teste Qui-quadrado comprovou diferença
estatística significativa em relação à localização da lesão (p<0,0001).
Figura 5: Distribuição dos casos de ameloblastoma
de acordo com sua localização
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Os pacientes foram agrupados em classe, de acordo com sua idade. A faixa
etária mais frequente foi dos 20 aos 29 anos, para ambos os gêneros. Em três
laudos, a idade não estava registrada (Tabela 2 e Figura 6). A associação do sexo e
idade não apontou diferença estatística significativa (p>0,05).

Tabela 2: Distribuição dos pacientes de acordo com o gênero e faixa etária

Faixa etária

Masculino

Feminino

Total

N

%

N

%

N

%

< 10
10 |-- 20
20 |-- 30
30|-- 40
40 |-- 50
50|-- 60
60 |-- 70
Não registrado

3
7
1
2
2
1
1

7,5
17,5
2,5
5,0
5,0
2,5
2,5

1
3
6
5
2
2
2
2

2,5
7,5
15,0
12,5
5,0
5,0
5,0
5,0

1
6
13
6
4
4
3
3

2,5
15,0
32,5
15,0
10,0
10,0
7,5
7,5

Total

17

42,5

23

57,5

40

100

Teste Qui-quadrado; p>0,05

Figura 6: Distribuição dos pacientes de acordo com a faixa etária e gênero

As lesões foram classificadas de acordo com o tamanho: pequena, média e
grande, predominando a lesão grande (p<0,01). A Tabela 3 e Figura 7 apresentam
esta classificação relacionada com sua localização, sendo que nesta associação, o
teste estatístico não apontou diferença (p>0,05).
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Tabela 3: Distribuição das lesões segundo seu tamanho e localização

Localização

Tamanho da lesão
Pequena

Média

Total

Grande

n

%

n

%

n

%

n

%

Mandíbula

3

7,5

7

17,5

27

67,5

37

92,5

Maxila

-

-

1

2,5

2

5,0

3

7,5

Total

3

7,5

8

20,0

29

72,5

40

100

Teste Qui-quadrado; p>0,05

Figura 7: Distribuição das lesões segundo seu tamanho e localização

O diagnóstico final dos laudos está apresentado na Tabela 4, que também
está relacionado com o tamanho. Respeitou-se a descrição original do laudo.
Registrou-se maior frequência do laudo Ameloblastoma – não especificado. O teste
Qui-quadrado apontou diferença estatística significativa (p<0,05).
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Tabela 4: Diagnóstico final da lesão relacionado com seu tamanho
Diagnóstico Final
Ameloblastoma - não especificado
Ameloblastoma cístico
Ameloblastoma com área cística
Ameloblastoma Folicular
Ameloblastoma Folicular Acantomatoso
Ameloblastoma Folicular com queratocisto odontogênico
Ameloblastoma Intra mural em lesão cística
Ameloblastoma Microcístico
Ameloblastoma Multicístico
Ameloblastoma Plexiforme
Ameloblastoma Unicístico
Lesão cística com ameloblastoma
Lesão com células ameloblastomosas
Total

Pequeno
n
%
n
%
n
%
n
%
n
1
% 2,5
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
1
% 2,5
n
1
% 2,5
n
%
n
3
% 7,5

Tamanho
Médio
5
12,5
1
2,5
1
2,5
1
2,5
8
20,0

Grande
9
22,5
1
2,5
1
2,5
6
15,0
1
2,5
1
2,5
5
12,5
1
2,5
3
7,5
1
2,5
29
72,5

Total
14
35,0
1
2,5
1
2,5
7
17,5
1
2,5
1
2,5
1
2,5
1
2,5
5
12,5
1
2,5
5
12,5
1
2,5
1
2,5
40
100

Teste Qui-quadrado; p<0,05

4.2 Análise Radiográfica
A reabsorção dentária esteve presente em 38 dos 40 pacientes avaliados, atingindo
um percentual de 95% (Figura 8).
Figura 8: Distribuição dos casos de
ameloblastoma de acordo com a presença de
reabsorção dentária
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Figura 9: Radiografia panorâmica de paciente com ameloblastoma na região anterior da
mandíbula. Lesão grande causando extensa reabsorção em plano padrão B nos dentes
adjacentes à lesão

Os dois pacientes que não apresentaram reabsorção dentária tinham as seguintes
características:

1. Ameloblastoma em área cística, paciente do sexo masculino, 51 anos de idade,
na mandíbula, de tamanho pequeno.

2. Ameloblastoma “convencional”, paciente do sexo feminino, com 46 anos de
idade, na maxila, de tamanho pequeno.

As lesões também foram classificadas de acordo com o padrão de reabsorção
dentária: A; B; C e D. O tipo mais frequente de reabsorção dentária foi o B. Os casos de
ausência de reabsorção dentária eram do tipo D, de acordo com os critérios utilizados
(Tabela 5). O teste Qui-quadrado comprovou diferença estatística significativa (p<0,001).
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Tabela 5: Diagnóstico final da lesão relacionado com seu padrão
Diagnóstico Final
Ameloblastoma - não especificado
Ameloblastoma cístico
Ameloblastoma com área cística
Ameloblastoma Folicular
Ameloblastoma Folicular Acantomatoso
Ameloblastoma Folicular com queratocisto odontogênico
Ameloblastoma Intra mural em lesão cística
Ameloblastoma Microcístico
Ameloblastoma Multicístico
Ameloblastoma Plexiforme
Ameloblastoma Unicístico
Lesão cística com ameloblastoma
Lesão com células ameloblastomosas
Total

A
n % n
% n
% n
% n
1
% 2,5
n
% n
% n
1
% 2,5
n
% n
% n 2
% 5,0
n
% n 1
% 2,5
n 5
%12,5

Padrão de RD
B
C
13
32,5
1
2,5
1
2,5
6
1
15,0
2,5
1
2,5
1
2,5
5
12,5
1
2,5
3
7,5
30
3
75
7,5

D
1
2,5
1
2,5
2
5

Teste Qui-quadrado; p<0,001

Figura 10: Radiografia panorâmica demonstrando ameloblastoma em região
posterior de mandíbula. Nota-se a presença de reabsorção dentária irregular
padrão A nos dentes adjacentes à lesão

Total
14
35,0
1
2,5
1
2,5
7
17,5
1
2,5
1
2,5
1
2,5
1
2,5
5
12,5
1
2,5
5
12,5
1
2,5
1
2,5
40
100
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Figura 11: Radiografia panorâmica demonstrando ameloblastoma na região posterior da mandíbula.
Nota-se a presença de reabsorção dentária em plano padrão B nos dentes adjacentes à lesão

Figura 12: Radiografia panorâmica demonstrando ameloblastoma na região posterior da mandíbula.
Nota-se a presença de reabsorção dentária em plano, padrão B, nos elementos adjacentes à lesão

Figura 13: Radiografia panorâmica de ameloblastoma em região posterior de mandíbula. Nota-se a
presença de reabsorção dentária de superfície padrão C nos dentes adjacentes à lesão
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Figura 14: Radiografia panorâmica demonstrando ameloblastoma em região
posterior da mandíbula. Nota-se a ausência de reabsorção dentária, padrão D

Figura 15: Radiografia panorâmica em região posterior de mandíbula. Nota-se a presença de dos três
padrões de reabsorções dentárias, A (seta azul), B (seta vermelha) e C (seta verde) nos dentes adjacentes à
lesão

5. Discussão
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5. DISCUSSÃO
A principal pergunta desse trabalho é: - A reabsorção radicular é um sinal
típico e diferencial do ameloblastoma em relação as demais lesões neoplásicas e
císticas dos maxilares, tais como queratocisto odontogênico, cisto dentígero, cisto
ósseo simples, mixoma odontogênico, lesão central de células gigantes e outras?
Muitos autores procuraram estabelecer características radiográficas que
sejam próprias dos ameloblastomas (Wu et al., 1995; Li et al., 2000; Dunfee et al.,
2006; Krishnapillai e Angadi, 2010; Ariji et al., 2011; Esser et al., 2015; Alves et al.,
2018). No entanto, somente dois estudos avaliaram as reabsorções dentárias
especificamente relacionadas com o ameloblastoma, como proposto nesta casuística
(Struthers e Shear, 1976; Shigetomo, 1988). Essa lacuna presente evidenciou a
necessidade da realização de trabalhos com metodologias adequadas para confirmar
o encontrado por Struther e Shear e Shiguetomo: alta frequência de reabsorções
dentárias nos casos de ameloblastomas estudados. Dois motivos requerem essa
confirmação; o primeiro o tempo em que foi realizado o trabalho de Struthers e
Shear em 1976, e o segundo o fato do trabalho de Shiguetomo (1988) ter sido
publicado exclusivamente no idioma japonês, não acessível a maior parte do mundo
ocidental.
Os exames de imagem são fundamentais para o diagnóstico presuntivo do
ameloblastoma (Cohen e Hertzanu, 1985; Gümgüm e Hosgören, 2005). A radiografia
panorâmica (RP) é comumente utilizada para diagnóstico de ameloblastoma. Mas, é
comum que sejam associados a ela outros exames de imagem, como tomografia
computadorizada (CT) e ressonância magnética (MRI) (MacDonald-Jankowski et al.,
2004; Apajalahti et al., 2015; Esser, et al., 2015; Cardoso LB, 2015; Misra et al.,
2015; Alves et al., 2018).
Neste

trabalho

foram

utilizadas

predominantemente

radiografias

panorâmicas digitais (23). Em alguns poucos casos (15) foram utilizadas
ortopantomografias, apesar de reconhecidamente oferecerem uma imagem de
menor acuracidade. Em outra minoria de casos (2) puderam ser associadas
tomografias computadorizadas de feixe cônico a imagens da radiografia panorâmica
e/ou radiografias periapicais. Essa predominância do uso das radiografias
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panorâmicas digitais representa uma limitação do estudo, uma vez que já está
explicitado na literatura as vantagens do uso de CT e MRI para diagnóstico de lesões
neoplásicas e a grande quantidade de estudos utilizando exames mais avançados
(Crusoé-Rebello et al., 2009; Cassetta et al., 2014; Moubayed et al., 2016; Li et al.,
2018;).

Por exemplo, quando se avalia reabsorção dentária em tomografias

computadorizadas há um considerável aumento de reabsorção dentária, como no
caso de canino não irrompidos e seus defeitos nos incisivos laterais superiores. Nas
radiografias periapicais, a taxa era de 12,5%, enquanto que quando se avaliava em
tomo essa taxa de 24,5% (Otto, 2003).
A faixa etária mais frequente dessa casuística foi de 20 a 29 anos, sendo que
as idades variaram de 7 a 69 anos, obtendo-se uma média de 32,7. Esses achados
concordam com a literatura que demonstra a maior ocorrência de ameloblatomas na
segunda até a terceira década de vida (Lagundoye et al., 1975; MacDonaldJankoswki et al., 2004; Krishnapillai et al., 2010; Singh et al., 2011; Gondak et al.,
2013; Filizolla et al., 2014; Alves et al., 2018). Não foi possível coletar a idade de três
pacientes, pois os laudos vieram com a data de entrada do exame, mas não
possuíam a data de nascimentos dos respectivos pacientes. Dos 40 pacientes, 17
eram homens e 23 mulheres, sendo que não houve diferença estatisticamente
significante entre ambos, estando em concordância com a literatura, que em sua
grande parte demonstra equivalência entre os gêneros (McIvor, 1974; Lagundoye et
al., 1975; Ogunsalu et al., 2006; Ruhin-Poncet et al., 2011; Mohanty et al., 2013;
Apajalahti et al., 2015; Anand et al., 2018).
Cabe ressaltar que a amostra do presente estudo representa uma
amostragem por conveniência uma vez que foi realizada por acessibilidade. Apesar
desse tipo de desenho de estudo apresentar o menor

rigor estatístico, ele foi

também proposto por diversos autores com o objetivo de analisar as características
radiográficas dos ameloblastomas (Shigetomo, 1988; Struthers e Shear, 1976;
MacDonald-Jankowski et al., 2004; Ogunsalu et al., 2006; Li, 2010; Ruhin-Poncet et
al., 2011; Apajalahti et al., 2015; Masthan et al., 2015; McClary et al., 2016; Alves
et al., 2018).
Dos ameloblastoma examinados 92,5% dos casos da lesão ocorreram em
mandíbula, o que corrobora com os demais trabalhos (Morgan, 2011; Masthan et al.,
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2015; McClary et al., 2016; Kreppel e Zöller, 2018). Da mesma maneira, a maior
parte das lesões foi considerada grande no momento do diagnóstico, acima de 3cm,
como na figura 9. Esse achado pode ser justificado pelo fato da lesão ser
assintomática; assim o ameloblastoma é descoberto em estágios mais avançados,
quando passa a produzir sinais, como tumefação, e/ou deslocamento dentário (Esser
et al., 2015; Apajalahti et al., 2015; Milman et al., 2016; Kreppel e Zöller, 2018). Na
figura 11 podemos ver lesões pequenas ainda sem esses sinais.
Quando foi realizada a associação das variáveis: gênero versus idade; gênero

versus localização; tamanho versus localização não foram encontradas diferenças
estatisticamente significantes em nenhum dos casos. Nos demais trabalhos também
não é possível encontrar essas associações de forma clara.
O diagnóstico diferencial dessa neoplasia é feito principalmente com
queratocisto odontogênico (tumor odontogênico queratocístico), cisto dentígero,
cisto ósseo simples, lesão central de células gigantes e mixoma odontogênico. Em
muitos casos as imagens são indistinguíveis e muitas vezes pequenos detalhes
permitem um diagnóstico presuntivo mais apurado, como por exemplo o respeito a
integridade da lâmina dura e os contornos das raízes dentárias que o cisto ósseo
simples faz em relação as demais lesões (OMS, 2017). O outro detalhe sutil pode ser
a presença ou a ausência das reabsorções dentárias; quando presentes a
probabilidade diagnóstica de ser ameloblastoma é maior. (Ikeshima et al., 1990;
Brushan et al., 2014; Gunawardhana et al., 2014; Cardoso, 2015; Bilodeau e Collins,
2017; Kondamari et al., 2018).
As reabsorções dentárias se tornaram uma variável de interesse no
diagnóstico de neoplasias. Na casuística que apresentamos 95% de ameloblastomas
apresentavam reabsorções dentárias. Muito embora em apenas dois casos que não
apresentavam-nas houveram problemas no diagnóstico e/ou nas imagens dos
mesmos. De tal forma que podemos afirmar que em áreas dentadas os
ameloblastomas tendem a apresentar reabsorções dentárias em todos os casos,
desde que os meios de diagnóstico imaginológicos e microscópicos sejam
adequadamente e plenamente aplicados.
Para explicar o mecanismo da reabsorção dentária nos ameloblastomas
elaboramos a seguinte hipótese a partir de alguns passos a serem destacados:
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Primeiro: A aproximação do ameloblastoma nas raízes promove a
compressão vascular no ligamento periodontal;
Segundo: A anoxia provocada leva a morte dos cementoblastos, as células
responsáveis pela manutenção da integridade radicular, pelo fato da ausência de
receptores para os mediadores locais e sistêmicos da reabsorção óssea;
Terceiro: A morte dos odontoblastos promoveria a exposição da estrutura
mineralizada da raiz que tem uma atração quimiotática para os clastos em
abundância na região periodontal;
Quarto: Os clastos na superfície radicular exposta se justapõe quase em
paralelo com as ilhotas epiteliais neoplásicas e iniciam a reabsorção radicular;
Quinto: A reabsorção promovida tende a ser uniforme e paralela a interface
das ilhotas epiteliais mais próximas da raiz gerando no conjunto de todos os clastos
uma superfície mais regular imaginologicamente ou reabsorção dentária em plano ou
corte;
Sexto: A manutenção desse processo se daria pela liberação de mediadores
da reabsorção óssea e/ou dentária liberados pelo ameloblastoma, como o EGF e a
interleucina I.
Em outras palavras: O ameloblastoma é uma lesão epitelial odontogênica e
tem a capacidade de liberar o fator de crescimento epidérmico (EGF) e outros
mediadores indutores de fenômenos reabsortivos como as interleucinas (da Silva et
al., 2008; Sengüven e Oygür, 2011; Brito-Mendoza et al., 2018). O ameloblastoma
deriva de remanescentes da lâmina dentária (Heikinheimo et al., 1989; Heikinheimo
et al., 2015) e imita a lâmina dentária quanto a sua capacidade infiltrativa (Smith,
1976; Kalaiselvan et al., 2016) e velocidade de crescimento nos tecidos vizinhos,
sem que haja a formação de cápsula fibrosa como é típico das neoplasias benignas.
O ameloblastoma não tem cápsula fibrosa pelo fato de imitar a lâmina dentária. O
crescimento

e

invasividade

do

ameloblastoma

pode

levar

a

morte

dos

cementoblastos ao promover uma compressão dos vasos do ligamento periodontal.
Sem cementoblastos na raiz os osteoclastos seriam atraídos para superfície
mineralizada e estimulados a reabsorvê-la pelos mediadores neoplásicos em alta
concentração no local, como o EGF e as interleucinas.
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Nas demais lesões que envolvem os dentes como queratocisto odontogênico
e o mixoma, por exemplo, o crescimento mais lento dessas lesões permitiria uma
acomodação das estruturas periodontais e radiculares, deslocando os dentes e não
reabsorvendo-os (Macdonald-Jankowski, Yeeng e Li, 2010; de Matos et al., 2013;
Anderson e Evans, 2014; Spini et al., 2016; Moura et al., 2016; Dairot et al., 2018).
Na lesão central de células gigantes reabsorções dentárias podem ser observadas,
mas são irregulares e não em plano, como se fossem ruídas por traça (Stavropoulos
e Katz, 2002; De Lange e Van den Akker 2005; Yadav et al., 2014). Isto acontece
porque o crescimento é rápido tão quanto o ameloblastoma, mas a composição da
lesão é de incontáveis clastos chamados de células gigantes multinucleadas quando
compõe essa doença. Na figura 16 foram enumerados os seis momentos do
mecanismo da reabsorção dentária associada ao ameloblastoma que compõe esta
hipótese para explicar esse fenômeno tão associado a esta neoplasia odontogênica
benigna.
Figura 16: Os 6 passos ou momentos do mecanismo de reabsorção radicular em plano
associada e induzida pelo Ameloblastoma quando se aproxima dos dentes da região, para
explicar seu valor como sinal imaginológico típico desta lesão em função do crescimento
mais rápido e da liberação de mediadores do fenômeno.

Os tumores volumosos de acordo com Ruhin- Poncet et al (2011) têm maior
tendência a causar reabsorções dentárias (Ruhin-Poncet et al., 2011) e Lagundoye
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acredita que esse é um sinal também presente em lesões ainda pequenas
(Lagundoye et al., 1975).
No estudo de Struther e Shear foram avaliados 122 cistos e 32
ameloblastomas. Os ameloblastomas causaram reabsorção dentária em 81% (26)
dos casos, seguido dos cistos dentígeros com 56% (Struther e Shear, 1976). Porque
as vezes os cistos causam reabsorção dentária? As reabsorções dentárias são
ocasionadas por vários fatores, entre os quais estão também o efeito do traumatismo
dentário por mobilidade excessiva, visto que o suporte periodontal pode estar
diminuído nessas lesões. Outro fato é a contaminação microbiana que pode levar a
morte dos cementoblastos e decorrente reabsorção radicular. Os cistos se
contaminam com certa frequência quer seja via periodontal ou pulpar. Os cistos
também têm uma liberação aumentada de fator de crescimento epidérmico e outros
mediadores reabsortivos que embora em menor quantidade e concentração, se faz
maior do que nas condições de normalidade.
Shiguetomo fez uma análise semelhante, na qual também observou maior
tendência dos ameloblastomas causarem reabsorção (94,5%), corroborando com
nossos achados, onde essa condição ocorreu em 95% dos casos. Ele ainda
estabeleceu padrões morfológicos para os tipos de reabsorções dentárias, sendo o
mais comum a irregular com a superfície radicular ficando igual a dente de serra.
Além disso, observou que a medida que a reabsorção progredia, seu padrão ia sendo
alterado para dente de serra (Shiguetomo, 1988).
Os achados de Shiguetomo estão em contradição com aqueles encontrados
por More e Lagundoye, que observaram maior prevalência de reabsorção em plano
(More et al., 2012; Lagundoye et al., 1975), assim como o encontrado em estudo ex

vivo, onde dentes extraídos pela associação com ameloblastomas apresentaram o
mesmo padrão (Sreeja et al., 2009). Nós encontramos 30 casos com reabsorções
dentárias em plano, seguidos por reabsorção em dente de serra e de superfície,
respectivamente.
Em alguns casos haviam dois ou três tipos de reabsorções dentárias, mas
para fins estatísticos foi considerado apenas o mais grave. Os dois casos com
ausência de reabsorção dentária foram classificados em padrão de D, de acordo com
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a classificação de Shiguetomo (Shiguetomo, 1988). Das duas lesões que não
apresentaram reabsorções dentárias pode-se tecer os seguintes comentários:
Caso 1: A lesão era ovalada, pequena e vizinha a porção mais distal do terço
apical do segundo pré-molar inferior, localizada em região desdentada. Pela
proximidade e localização resolveu-se incluí-la na amostra, muito embora tenha a
lâmina dura e superfície radicular aparentemente preservadas. No entanto, cortes
tomográficos não existentes para o caso poderiam revelar a presença de reabsorções
superficiais do tipo padrão C de Shiguetomo (1988). Ressalta-se neste caso como
importante podem ser as radiografias periapicais da região e/ou os cortes
tomográficos para o diagnóstico preciso.
Caso 2: Muito embora o laudo microscópico tenha sido emitido como
“ameloblastoma convencional” este caso na maxila esta imaginologicamente
associado a imagens radiopacas irregulares distribuídas aleatoriamente no interior da
imagem da lesão. Ainda a radiolucidez das áreas osteolíticas não é homogênea, mas
sim veladas por uma névoa hipodensa. No conjunto não há áreas multiloculadas em
forma de bolha de sabão ou favos de mel. Na região de sua localização, terceiro
molar superior, túber e seio maxilar por reconstrução panorâmica por cortes
tomográficos. Embora os aspectos imaginológicos não sugerirem de imediato o
ameloblastoma, mas sim outros tipos de neoplasias odontogênicas, o laudo
microscópico de ameloblastoma nos levou a incluir o caso na casuística desse
trabalho.
A

análise

comparativa

dos

nossos

resultados

com

outras

lesões

odontogênicas não foi possível de ser realizada de forma criteriosa e minuciosa, pela
falta de estudos e análises sistemáticas ou de casuísticas específicas para essas
lesões, tal como foi proposto nesse trabalho. Somente Struthers e Shear e
Shuiguetomo

fizeram

essa

comparação

e

notaram

a

alta

tendência

dos

ameloblastomas em causarem reabsorções dentárias quando comparadas com
outros cistos e lesões (Struthers e Shear, 1976; Shiguetomo, 1988).
No referido trabalho não houve a preocupação de se relacionar a presença
de reabsorção dentária com a evolução prognóstica da lesão porque isso se quer é
mencionado na literatura. Talvez em outros trabalhos seja oportuno verificar a
existência dessa relação ou não.

58 | Discussão

Laudos sem especificação adequada do tipo de ameloblastoma foram os
mais frequentes nessa casuística, seguidos pelo ameloblastoma do tipo folicular.
Tentou-se estabelecer a relação entre tipo de ameloblastoma e padrão de reabsorção
dentária, mas não foi possível fazer essa associação de maneira adequada devido à
grande quantidade de laudos com classificações incompletas.
As reabsorções dentárias representam o sinal radiográfico mais frequente
dos ameloblastomas (Lagundoye et al., 1975; More et al., 2012), assim como
também observamos em nossa casuística. O tempo da lesão na cavidade bucal é um
fator importante para determinar se o dente adjacente à lesão irá ou não ser
reabsorvido (Yaacob, 1991), mas na nossa amostra não foi possível determinar o
tempo de permanência da lesão em boca impossibilitando-nos de saber o momento
em que os primeiros sinais e sintomas foram descobertos.
Os resultados encontrados comprovam a elevada tendência dos
ameloblastomas causarem reabsorções dentárias. Esse sinal deve ser considerado
importante no momento da realização da lista de diagnóstico diferenciais, assim
como do estabelecimento do diagnóstico presuntivo, mas não pode ser considerado
ainda um sinal patognomônico, de forma que o exame microscópico se mantém
necessário.
Infelizmente ainda têm-se planejamentos terapêuticos, muitas vezes
multilantes, em que a biópsia incisional não precede remoção cirúrgica do
ameloblastoma, realizando osteotomias amplas na mandíbula. É muito necessário
difundir que a biópsia incisional é determinante para o bom planejamento
terapêutico dos ameloblastomas e das lesões que compõe a lista de seus
diagnósticos diferenciais. A presença das reabsorções dentárias nos ameloblastomas
promovem-no como a primeira hipótese diagnóstico clínico e imaginológico e isso
deve ser relatado no momento de enviar a peça cirúrgica obtida ao patologista.
Em perspectiva novos trabalhos devem ser realizados com outras lesões da
lista de diagnóstico diferencial para que possamos reforçar mais ainda a relação
observada entre ameloblastoma e reabsorções radiculares dos dentes associados.

6. Conclusão
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6. CONCLUSÃO
Com base nos resultados do presente estudo pôde-se concluir que:
As reabsorções dentárias estão presentes nos ameloblastoma em 95%.
As reabsorções dentárias devem ser utilizadas como critério confiável para se
valorizar o ameloblastoma na elaboração das listas de diagnóstico diferencial e nas
hipóteses diagnóstico das lesões intraósseas nos maxilares.

1. Introdução

Introdução | 65

1. INTRODUÇÃO
O diagnóstico diferencial do ameloblastoma desperta muito interesse entre
os clínicos e pesquisadores (Ikeshima, 1995; Ariji et al., 2011; Gunawardhana et al.,
2014; Barrett et al., 2017; Mortazavi e Baharvand, 2016; Oda et al., 2018). O
diagnóstico clínico e imaginológico presuntivo inadequado pode acarretar problemas
graves, em geral multilantes para os pacientes (Cunha et al., 2005; Sette-Dias et al.,
2007; Satyabhusan et al., 2013; Sirotheau et al., 2014; Kontogiannis, et al., 2015;
Kang et al., 2015.). O ameloblastoma pode mimetizar lesões periapicais, periodontais
e outras, do mesmo modo quando presuntivamente diagnosticado sem biópsia
incisional prévia pode gerar tratamentos agressivos e deformantes (Gondak et al.,
2013; Sinha et al., 2016). Por esta razão, a busca de critérios de diagnóstico desse
tumor ainda deve ser estimulada e as reabsorções dentárias podem representar uma
manifestação fortemente indicativa de que se trata do ameloblastoma e não de outra
lesão menos agressiva (Yaacob, 1991; More et al., 2012; Figueiredo et al., 2014;
Apajalahti et al., 2015).
O ameloblastoma, uma neoplasia odontogênica benigna de origem epitelial e
localmente agressiva por ser invasiva e não apresentar delineamento externo nem
cápsula fibrosa (McClary et al., 2016; Effiom et al., 2018; Kreppel e Zöller, 2018;
Soltani et al., 2018). Seu crescimento apesar de lento é infiltrativo o que faz a lesão
revelar exuberante capacidade de recidiva (Agbaje et al., 2018; Chae et al., 2015).
As reabsorções dentárias são alterações dos tecidos mineralizados, que
sofrem a ação de clastos e mediadores locais e sistêmicos, quando estes perdem
suas capacidades de proteção: cementoblastos, restos epiteliais de Malassez e
odontobalstos (Consolaro, 2011, 2012). Os cementoblastos revestem a superfície
radicular e não possuem receptores para os mediadores de remodelação óssea,
protegendo a raiz contra o processo de reabsorção dentária que é executado pelas
mesmas células do turnover ósseo in locus. Qualquer causa que remova os
cementoblastos da superfície radicular, sem que haja a morte dos restos epiteliais de
Malassez, irá levar a um processo denominado de reabsorção dentária inflamatória
(Consolaro, 2010; Consolaro, 2013). A compressão vascular no ligamento periodontal
pode eliminar (necrosar) os cementoblastos por anoxia, como ocorre no movimento
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ortodôntico e nos casos de dentes não irrompidos (Consolaro e Martins-Ortiz, 2004).
Existem outras causas que podem remover os cementoblastos da raiz, tais como:
procedimentos operatórios, traumatismos dentários e trauma oclusal.
A presença de reabsorções dentárias em ameloblastomas tem sido citada em
estudos clínicos e imaginológicos como um achado clínico comum (Pozo e Yañes,
2010; Masthan et al., 2015; Apajalahti et al., 2015; Carneiro e Lucchesi 2017; Alves
et al., 2018). Embora esta frequência de reabsorções dentárias nos casos de
ameloblastoma estudados não seja valorizada em outros estudos retrospectivos, a
grande maioria desses estudos não foram desenvolvidos com a finalidade de se
apurar a frequência das reabsorções dentárias. (Ogunsalu et al., 2006; McClary et
al., 2015; Ismail et al., 2018).
Os poucos trabalhos sobre a presença de reabsorções dentárias nos
ameloblastomas demonstrou a necessidade de estudos com o objetivo de consolidar
as reabsorções dentárias como critério confiável para diagnóstico diferencial e
presuntivo de ameloblastomas, assim como buscar explicações celulares e
moleculares.

2. Objetivos
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2. OBJETIVOS
-

Verificar a presença de reabsorções dentárias em ameloblastomas.

-

Avaliar qual o tipo e qual a localização mais frequente nos casos de
ameloblastomas.

3. Métodos
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3. MÉTODOS
3.1 Critérios e padronização
Essa revisão foi elaborada a partir de normas previamente estabelecidas e
teve seu protocolo registrado no PROSPERO, com o número de protocolo
CRD42018114229.
3.2 Critérios pra considerar os estudos para essa revisão
3.2.1 Tipos de estudos
Inclui-se estudos retrospectivos com tamanho de amostra superior a 5.
Foram excluídos outros modelos de estudos, como estudos in vitro, estudos
em animais, relatos de caso, estudos ex vivo e revisões sistemáticas. E estudos que
não possuíam avaliação radiográfica e histopatológica dos casos incluídos.
3.2.2 Tipos de participantes
Inclui-se crianças, adolescentes e adultos de qualquer idade, desde que
possuíssem o diagnóstico de ameloblastoma.
3.2.3 Tipos de desfechos
3.2.3.1 Desfechos primários
A presença de reabsorção dentária foi avaliada. A mensuração dessa variável
era feita pelo julgamento dos autores pela análise de exames de imagem, podendo
ser radiografias panorâmicas ou periapicais, tomografias computadorizadas e
ressonância magnética.
3.2.3.2 Desfechos secundários
- Presença de perfuração de cortical.
- Deslocamento dentário.
- Tumefação facial.
Todos os desfechos secundários foram avaliados e relatados pelos próprios
autores de cada estudo.
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3.3 Métodos de pesquisa para identificação dos estudos
3.3.1 Bases eletrônicas
Pesquisou-se nas seguintes bases de dados:
- MEDLINE via Ovid (veja apêndice 1).
- EMBASE via Ovid (veja apêndice 2).
- LILACS via BIREME Virtual Health Library (veja apêndice 3).
Usou-se uma combinação controlada de vocabulário para pesquisa nas três
bases de dados. Para cada base eletrônica foi feita adaptação na estratégia de
buscas (Apêndice 1, Apêndice 2, Apêndice 3). Não houve limitação em relação à data
e idioma de publicação. O tipo de estudo não foi especificado na estratégia de busca.
Em um segundo momento, uma nova estratégia de busca foi testada
somente em uma base de dados (MEDLINE), com o intuito de avaliar se seria
necessário ampliar as palavras chaves para aumentar a sensibilidade da busca
(Apêndice 4). O que se observou foi que o número total de artigos havia triplicado,
sem que novos trabalhos de interesse tivessem sido adicionados, de modo que não
se incluiu outras estratégias de buscas na presente revisão.
Foi realizada busca manual de artigos com potencial para serem incluídos.
Estudos em inglês, espanhol, francês e japonês foram encontrados. Os
artigos publicados em japonês e francês foram traduzidos por profissionais
especializados.
3.4 Coleta e análise dos dados
3.4.1 Seleção dos estudos
Importou-se as referências resultantes do processo de busca nas três bases
de dados para um software online chamado Covidence. O próprio programa exclui as
duplicatas para facilitar a análise dos artigos.
Dois revisores avaliaram os artigos independentemente. Na primeira etapa
foram analisados somente título, palavras chaves e abstract. Os artigos que não
cumpriam os critérios de inclusão eram excluídos. Os revisores tinham acesso ao
nome dos autores e periódicos no quais os artigos a serem avaliados foram
publicados. Nos casos de conflitos existentes entre os dois revisores, foi feita
discussão de cada artigo para decidir se seria incluído ou não. A etapa seguinte
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consistiu na leitura da íntegra dos trabalhose o mesmo protocolo foi utilizado para
tomada de decisão sobre a inclusão dos artigos.
A busca pelos artigos na íntegra foi feita eletronicamente e no caso de não
possuirmos acesso a esses artigos realizamos buscas no acervo da USP.
3.5 Extração e gerenciamento dos dados
Dois revisores realizaram a extração de dados independentemente usando
formulários de extração de dados específicos desenvolvidos para essa revisão
(Apêndice 5). Foi feito um piloto com 10 artigos para verificar a eficácia do
formulário e realizar as modificações necessárias. Para cada estudo foram extraídos
os seguintes dados:
•

Nome do autor principal, ano de publicação, país do estudo.

•

Métodos: tamanho da amostra, tipo de estudo.

•

Participantes: Idade, gênero.

•

Detalhes sobre os desfechos: tipo de exames de imagem utilizado.

•

Desfecho primário: presença de reabsorção dentária.

•

Desfechos secundários: perfuração de cortical, tumefação, deslocamento
dentário.

Conflitos existentes entre os dois revisores eram resolvidos a partir da
discussão de cada caso, de forma que se conseguiu chegar a um consenso. Estudos
que foram rejeitados na etapa de leitura na íntegra estão relacionados na tabela
“Características dos estudos excluídos” (Apêndice 6). A tabela “Características dos
estudos incluídos” (Tabela 1) fornece informações sobre cada estudo.
3.6 Avaliação do risco de viés dos estudos incluídos
A avaliação de qualidade dos artigos foi feita por meio de diretrizes
estabelecidas pela The Australian National Health and Medical Research Council
(NHMRC, 2009) que atribui um escore de qualidade de acordo com o tipo de estudo
analisado.
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3.7 Síntese dos dados
Foram utilizadas análises quantitativas e qualitativas para realizar a síntese
de dados das diversas variáveis analisadas nessa revisão. Para avaliação de idade,
gênero, localização da lesão, tipo radiográfico e histopatológico da lesão e exames
utilizados pelos autores foram feitas análises qualitativas. Perfuração de cortical,
deslocamento dentário, presença de tumefação e reabsorção dentária foram
analisadas quantitativamente através de metanálise.

4. Resultados
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4. RESULTADOS
A pesquisa nas bases de dados eletrônicas e a busca manual identificaram
um total de 182 artigos (PubMed, Embase e Lilacs). Foram identificadas 80
duplicatas. Após a leitura de título e resumo dos 102 artigos restantes, 61 foram
considerados irrelevantes, por não se encaixarem nos critérios de inclusão. Ao final
da leitura completa dos 27 estudos que passaram para a próxima etapa foram
incluídos 14 artigos para análise (Figura 1). Os motivos para exclusão foram modelos
de estudos e análise de desfechos inadequados para esta revisão e tamanho da
amostra (Apêndice 6). Três estudos não foram encontrados para leitura na íntegra,
portanto não foram incluídos (Li et al., 2006, Ruhin-Poncet et al., 2011 e Harris et
al., 2011). Foi feita a requisição de acesso para os artigos não encontrados, no
entanto não obtivemos resposta. Não conseguimos contatar os autores principais. O
artigo de Ruhin-Poncet et al., 2011 utilizou uma casuística semelhante ao do mesmo
autor do mesmo ano (2011), de modo que não acreditamos que sua exclusão possa
ter prejudicado o resultado final. Da mesma forma, o artigo de Harris et al., 2011
tinha como objetivo avaliar o efeito de tratamento conservativo para ameloblastoma,
e seria provavelmente excluído por não se encaixar em nossos critérios de inclusão.
Foram analisados um total de 597 amelobastomas.
4.1 Modelos de estudo
Todos os estudos incluídos foram retrospectivos. Os artigos mais antigos
dataram de 1974 e o mais atual de 2018. A busca inicial foi feita em maio de 2018 e
em setembro do mesmo ano foi feita uma nova checagem para ver se outros artigos
não haviam sido publicados. Nesse momento, incluímos o artigo de Ismail e
colaboradores, publicado em agosto de 2018. Na distribuição geográfica, 6 trabalhos
foram realizados na Ásia, 2 na América do Sul, 3 na Europa, 2 no continente Africano
e 1 na América do Norte.
4.2 Perfil dos pacientes participantes
A idade dos pacientes participantes variou da primeira década até a sétima
década de vida, com média ponderada de 42 anos. A média de idade mais baixa dos
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artigos incluídos foi de 16.1 anos (Ogunsalu et al., 2006) e a mais alta de 48 anos
(Apajalahti et al., 2015). Dois estudos não analisaram a idade dos pacientes
(Struthers e Shear, 1976; Shiguetomo, 1988). Pode-se observar uma leve
predisposição para o gênero masculino, sendo que 222 dos casos ocorreram em
homens e 205 em mulheres. Três estudos não avaliaram a prevalência de gênero,
sendo dois deles os citados anteriormente (Struthers e Shear, 1976; Shiguetomo,
1988; Ismail et al., 2018).
4.3 Tipo de exame utilizado
Com exceção do estudo de Ruhin-Poncet (Ruhin-Poncet et al., 2011) todos
os autores relataram qual o tipo de exame imaginológico utilizaram para fazer análise
dos casos. Quatro estudos utilizaram radiografias panorâmicas exclusivamente
(Struthers e Shear, 1976; MacDonald- Jankowski et al., 2004; More et al., 2012;
Ismail et al., 2018). Radiografias periapicais, oclusais e laterais foram utilizadas em
conjunto com a panorâmica em 6 situações. Somente três autores utilizaram
tomografias computadorizadas e/ou ressonância magnética para avaliar as lesões
(Ogunsalu et al., 2006; Apajalahti et al., 2015; Alves et al., 2018).
4.4 Localização da lesão
Dos 597 casos avaliados, 485 ocorreram na mandíbula. Novamente, os dois
mesmos autores não avaliaram essa variável (Struthers e Shear, 1976; Shiguetomo,
1988), somando um total de 84 casos não avaliados. A maior parte dos casos
ocorreu na região posterior de mandíbula, sendo poucas as ocasiões em que
ocorriam na região anterior. A maxila foi sede dos outros 28 casos de
ameloblastoma.
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Figura 1: Diagrama mostrando a seleção dos artigos para a revisão sistemática
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4.5 Tipo de Ameloblastoma

De acordo com a imagem radiográfica
Os ameloblastomas foram classificados em todos os estudos como sendo
multiloculares ou uniloculares. Somente um estudo fez uma terceira classificação,
sendo ela de ameloblastoma misto (Filizzola et al., 2014). O tipo mais prevalente
nessa amostragem foi o multilocular.

De acordo com o aspecto histopatológico
Analisou-se 4 classificações dos ameloblastomas nos estudos selecionados:
sólidos,

unicísticos,

periféricos

e

desmoplásicos.

Somente

seis

autores

se

preocuparam em avaliar esse desfecho (MacDonald-Jankowski et al., 2004; RuhinPoncet et al., 2011; Figueiredo et al., 2014; Filizzola et al., 2014; Apajalahti et al.,
2015; Ismail et al., 2018). O tipo sólido foi o encontrado com mais frequência,
seguido pelo unicístico, periférico e desmoplásico, respectivamente. Somente em um
estudo os ameloblastomas unicísticos foram mais frequentes em comparação aos
sólidos (MacDonald-Jankowski et al., 2004).
4.6 Análise de qualidade e risco de viés
Utilizou-se os índices preconizados pela The Australian National Health and

Medical Research Council para definir os riscos de viés. Todos os estudos incluídos
eram estudos retrospectivos e receberam, portanto, o mesmo valor de escala – III-3.
4.7 Análise estatística

Desfecho primário: Reabsorção dentária
A

presença

de

reabsorção

dentária

em

pacientes

portadores

de

ameloblastoma foi analisada e calculada em 12 estudos (Tabela 2). Esses 12 estudos
foram incluídos na metanálise. Foram analisados 358 casos de ameloblastomas com
a presença de reabsorção dentária em 227 casos. O índice de heterogeneidade foi de
69%, p:0,00, portanto adotou-se a análise randômica, a qual indicou uma taxa de
evento de 64,8 % conforme figura 2. Na figura 3, podemos observar a elevada
heterogeneidade dos estudos, sendo que eles nem sempre concordaram entre si.
Estudos mais próximos a linha central possuem amostras maiores.
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Tabela 2: Relação
ameloblastomas

dos

estudos

Estudo/Ano

que

avaliaram

as

reabsorções

dentárias

nos

Número de eventos

Total de casos

5
6
8
7
6
28
26
36
7
11
39
49

9
9
11
10
19
60
32
60
12
14
70
52

McIvor/1974
Alves/2018
Apajalahti/2015
Figueiredo/2014
Ogunsalu/2006
Lagundoye/1975
Struthers e Shear/1976
MacDonald-Jankowski/2004
Yaacob/1991
More/2012
Filizzola/2014
Shiguetomo/1988

Figura 2: Gráfico de floresta da metanálise avaliando a prevalência das reabsorções dentárias nos
casos de ameloblastomas estudados
Study name

Statistics for each study

Event rate and 95% CI

Event Lower Upper
rate limit limit Z-Value p-Value
McIvor/1974
Alves/2018
Apajalahti/2015
Figueiredo/2014
Ogunsalu/2006
Lagundoye/1975
Struthers e Shear/1976
McDonald-Jankowski/2004
Yaacob/1991
More/2012
Filizzola/2014
Shiguetomo/1988

0,556
0,667
0,727
0,700
0,316
0,467
0,813
0,583
0,583
0,786
0,557
0,942
0,648

0,251
0,333
0,414
0,376
0,149
0,345
0,641
0,456
0,308
0,506
0,440
0,836
0,537

0,823 0,333
0,889 0,980
0,910 1,449
0,900 1,228
0,548 -1,567
0,592 -0,516
0,913 3,238
0,701 1,285
0,815 0,575
0,929 1,995
0,668 0,954
0,981 4,696
0,744 2,588

0,739
0,327
0,147
0,220
0,117
0,606
0,001
0,199
0,566
0,046
0,340
0,000
0,010
-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

Figura 3: Gráfico de funil demonstrando a heterogeneidade dos diferentes estudos
Funnel Plot of Standard Error by Logit event rate
0,0

Standard Error

0,2

0,4

0,6

0,8
-3

-2

-1

0
Logit event rate

1

2

3
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Desfechos secundários: Perfuração de cortical
A presença de perfuração de cortical em pacientes portadores de
ameloblastoma foi analisada e calculada em 04 estudos (Tabela 3). Esses 04 estudos
foram incluídos na metanálise. Foram analisados 68 casos de ameloblastomas com a
presença de perfuração de cortical em 28 casos. O índice de heterogeneidade foi
novamente alto, com um p<0,01 (p:0,00), portanto adotou-se a análise randômica,
o qual indicou uma taxa de evento de 32,4%, conforme figura 4. Na figura 5,
podemos observar a elevada heterogeneidade dos estudos, sendo que eles nem
sempre concordaram entre si.

Tabela 3: Relação dos estudos que avaliaram perfuração de cortical nos
ameloblastomas.

Estudo/Ano

Número de eventos

Total de casos

3
20
0
5

16
26
11
15

McIvor/1974
Apajalahti/2015
Figueiredo/2014
Yaacob/1991

Figura 4: Gráfico de floresta da metanálise avaliando a prevalência de perfuração de cortical nos casos de
ameloblastomas estudados

Event rate and 95% CI

Statistics for each study

Study name

Event Lower Upper
rate
limit
limit Z-Value p-Value
McIvor/1974
Apajalahti/2015
Figueiredo/2014
Yaacob/1991

0,188
0,769
0,042
0,333
0,324

0,062
0,572
0,003
0,146
0,089

0,447
0,892
0,425
0,594
0,701

-2,289
2,587
-2,170
-1,266
-0,909

0,022
0,010
0,030
0,206
0,363
-0,50

-0,25

0,00

0,25

0,50
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Figura 5: Gráfico de funil demonstrando a heterogeneidade dos diferentes estudos
Funnel Plot of Standard Error by Logit event rate
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Desfechos secundários: Deslocamento dentário
Foram analisados 6 estudos, os quais foram incluídos na metanálise. Em um
total de 245 casos de ameloblastoma, 38 levaram ao deslocamento dentário dos
dentes adjacentes (tabela 4). Devido ao valor de p<0,1, adotou-se um efeito de
estudo randômico. A taxa de evento foi de 18,9%, conforme figura 6 e houve alto
grau de heterogeneidade, como demonstrado na figura 7.
Tabela 4: Relação dos estudos que avaliaram deslocamento dentário nos
ameloblastomas

Estudo/Ano

Número de eventos

Total de casos

Ogunsalu/2006

1

19

Apajalahti/2015

4

26

Figueiredo/2014

7

10

Lagundoye/1975

5

60

More/2012

4

14

Ruhin-Poncet/2011

17

116
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Figura 6: Gráfico de floresta da metanálise avaliando a prevalência de deslocamento dentário nos
casos de ameloblastomas estudados

Figura 7: Gráfico de funil demonstrando a heterogeneidade dos diferentes estudos
Funnel Plot of Standard Error by Logit event rate
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Desfechos secundários: Tumefação
A presença de tumefação em pacientes portadores de ameloblastoma foi
analisada e calculada em 04 estudos (Tabela 5). Esses 04 estudos foram incluídos na
metanálise. Foram analisados 183 casos de ameloblastomas com a presença de
tumefação em 180 casos. O índice de heterogeneidade foi novamente alto, com
p:0,282, portanto adotou-se a análise randômica, o qual indicou uma taxa de evento
de 97%, conforme figura 8. Na figura 9, podemos observar a elevada
heterogeneidade dos estudos.
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Tabela 5: Relação dos estudos que avaliaram presença de tumefação nos
pacientes com ameloblastoma

Estudo/Ano

Número de eventos

McIvor/1974
Ismail/2018
Figueiredo/2014
Lagundoye/1975

Total de casos

15
95
10
60

16
96
11
60

Figura 8: Tabela e gráfico de floresta da metanálise avaliando a prevalência de deslocamento dentário nos
casos de ameloblastomas estudados

Study name

Statistics for each study

Event rate and 95% CI

Event Lower Upper
rate
limit
limit Z-Value p-Value
McIvor/1974
Ismail/2018
Figueiredo/2014
Lagundoye/1975

0,938
0,990
0,909
0,992
0,969

0,665
0,930
0,561
0,882
0,915

0,991
0,999
0,987
0,999
0,989

2,622
4,530
2,195
3,377
6,309

0,009
0,000
0,028
0,001
0,000
-2,00

-1,00

0,00

1,00

Figura 9: Gráfico de funil demonstrando a heterogeneidade dos diferentes estudos
Funnel Plot of Standard Error by Logit event rate
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5. DISCUSSÃO
5.1 Sumário do resultado principal
A hipótese principal desse trabalho era a de que os ameloblastomas
causariam reabsorções dentárias nos dentes adjacentes a lesão e isto poderia
representar um sinal diferencial em relação a outras lesões com aspectos
semelhantes imaginologicamente, tais como: queratocisto odontogênico, cisto ósseo
simples, lesão central de células gigantes e mixoma odontogênico. Dessa forma,
buscamos artigos que tivessem avaliado essa variável em suas casuísticas. Somente
dois estudos tiveram essa preocupação direta e foram publicados por Struthers e
Shear em 1976; Shiguetomo em 1988.
O número de casos com reabsorções dentárias em ameloblastomas na
literatura é difícil de ser determinado porque nem sempre se detecta um critério para
inserir este sinal nas lesões apresentadas. Nem sempre haverá o contato direto
imaginologicamente com os dentes do maxilar onde se localiza o ameloblastoma,
pois há espaços desdentados e algumas lesões envolvem áreas distantes dos dentes,
como o ramo da mandíbula.
Dos 14 estudos selecionados, 2 apresentaram em seus resultados um
número inteiro de casos que causaram reabsorção dentária, mas não afirmaram se
esse valor estava sendo comparado somente com os casos que possuíam dentes
adjacentes em contato com a lesão (Ruhin-Poncet et al., 2011; Ismail et al., 2018).
O trabalho de Ismail et al (2018) teve o resultado mais discrepante de todos
os outros com 7 casos entre 96 ameloblastomas. Muito provavelmente os dados não
foram descritos de maneira adequada, o que poderia ter sido um viés para nossa
revisão e interferido de modo significativo no resultado final, levando-nos a tomar a
decisão de não os incluir na metanálise.
Outro ponto importante a ser salientado foi o alto grau de heterogeneidade
dos estudos nas quatro análises realizadas. Na avaliação da reabsorção dentária esse
índice foi de 69% devido ao grande número de estudos incluídos e aos diferentes
tamanhos de amostras utilizados por cada autor (Tabela 2), o que pode ser atribuído
a uma interferência na taxa de evento que foi de aproximadamente 65% e a
principal limitação dessa revisão.
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O tamanho das amostras variou de 9 (Alves et al., 2018) até 116
ameloblastomas (Ruhin-Poncet et al., 2011). Na maioria dos estudos obteve-se uma
média

acima

de

50%

para

a

ocorrência

de

reabsorções

dentárias

nos

ameloblastomas. Somente dois estudos estavam em desacordo com esses resultados
(Lagundoye et al., 1975; Ogunsalu et al., 2006). O índice mais alto encontrado foi de
Shiguetomo com 94,5% (Shiguetomo, 1988).
A comparação desses achados com outras lesões não foi possível de ser
realizada porque não existem estudos na literatura pertinente que analisaram as
reabsorções dentárias em outras lesões odontogênicas e não odontogênicas.
MacDonald Jankowski e colaboradores realizaram uma série de estudos onde
avaliaram as características radiográficas através de casuísticas e revisões
sistemáticas de diversas lesões, incluindo-se o queratocisto odontogênico, mixomas,
cistos dentígeros, odontomas, cisto glandular odontogênico, fibromas ossificantes,
entre outras (MacDonald-Jankowski, 1996; MacDonald-Jankowski, Yeung e Lee,
2002; MacDonald-Jankowski, 2009; MacDonald-Jankowski e Li, 2010; MacDonaldJankowski, 2010; Zhang et al., 2010; MacDonald-Jankowski e Li, 2009; MacDonaldJankowski, 2011).
No trabalho que MacDonald-Jankowski (2011) realizou sobre queratocisto
odontogênico, ele observou a baixa frequência de reabsorções dentárias nessa lesão
que foi de 23%, o que corroborou com os achados de outros autores. (Haring e Van
Dis, 1988; Philipsen, 2005). Destaca-se que os estudos não foram estudos
planejados para se analisar especificamente as reabsorções dentárias.
5.2 Aplicabilidade da evidência
5.2.1 Implicações clínicas
A consolidação das reabsorções dentárias como um critério para diagnóstico
diferencial e presuntivo de ameloblastomas traz benefícios para a prática clínica
estomatológica. Clinicamente um diagnóstico radiográfico adequado impede que
cirurgiões dentistas tomem decisões inadequadas de tratamento para seus pacientes,
como por exemplo a execução de tratamentos endodônticos desnecessários, quando
na verdade outros procedimentos deveriam ser realizados (Figura 10, Figura 11). No
teste de sensibilidade pulpar os dentes envolvidos pelo ameloblastoma geralmente
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são positivos porque a polpa está preservada; A presença de ameloblastomas não
implica na morte pulpar (Gondak et al., 2013;). O tratamento endôdontico em dentes
com vitalidade pulpar e envolvidos no ameloblastoma não é recomendado.
Figura 10: Radiografia panorâmica de paciente com ameloblastoma em região anterior
de mandíbula causando reabsorção dentária extensa, padrão B. Nota-se a presença de
tratamento endodôntico em todos os dentes próximos à lesão.

Figura 11: Cortes tomográficos e reconstrução panorâmica de ameloblastoma em região
anterior de mandíbula causando reabsorção dentária padrão B. Nota-se a realização de
tratamento endodôntico em dentes adjacentes à lesão.
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A presença das reabsorções dentárias faz incluir-se o ameloblastoma como
primeira hipótese diagnóstica no diagnóstico diferencial de lesões osteolíticas com
padrões císticos ou multicístico que também é observado nos queratocistos
odontogênicos, cisto ósseo simples, cisto dentígero, lesão central de células gigantes
e mixomas odontogênicos. A presença da reabsorção dentária e a vitalidade pulpar
presente indicam a possibilidade maior de ameloblastoma e indica ao profissional a
necessidade de uma biópsia incisional para se confirmar o diagnóstico. Infelizmente
alguns profissionais, com o objetivo de poupar o paciente ou antecipar o tratamento,
executam a remoção da lesão com margem de segurança, mas sem a biópsia
incisional. Mesmo que as reabsorções dentárias indiquem a maior probabilidade de
ameloblastoma, a biópsia incisional não pode ser dispensada.
Se por ventura o ameloblastoma em áreas dentadas não apresentar
reabsorções radiculares e os dentes apresentaram vitalidade pulpar o diagnóstico das
demais lesões deve prevalecer sobre o ameloblastoma, entretanto, não se pode
descartar biologicamente a possibilidade de ameloblastoma sem que comprometa as
estruturas radiculares, embora isso possa ser raramente encontrado.
Ameloblastomas sem reabsorções radiculares e analisados por radiografias
panorâmicas, periapicais e tomografias dificilmente será encontrado. Provavelmente
a reabsorção não foi visualizada ou devidamente procurada por falta de
conhecimento de que a mesma pode ser forte indicativo de ameloblastoma
implicando em um diagnóstico presuntivo mais seguro.
Em síntese em qualquer situação o diagnóstico definitivo de ameloblastoma
deve ser feito em biópsia incisionais e o teste de vitalidade dos dentes envolvidos é
positivo. A presença das reabsorções dentárias no ameloblastoma fortalece a
probabilidade diagnóstica. Nas lesões pequenas com reabsorção radicular e aspecto
de lesões císticas e intraósseas como cisto periapical, cisto periodontal lateral e
queratocisto, a presença das reabsorções pode ser determinante para o diagnóstico
e a conduta a ser adotada.
5.2.2 Implicações na pesquisa
Os resultados obtidos da relação ameloblastomas e reabsorções dentárias
devem ser esclarecidos. Na primeira parte desse trabalho elaboramos uma hipótese
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para explicar essa relação com base em resultados de pesquisas sobre reabsorções
dentárias provocadas por outras causas, como as do movimento ortodôntico, trauma
oclusal, e traumatismos dentários. Também obtivemos conhecimento a partir de
resultados em pesquisas envolvendo o ameloblastoma e outras lesões, quanto a sua
forma de crescimento e mediadores envolvidos na sua proliferação e invasividade.
Nos ameloblastomas existe uma maior secreção de RANK e RANK L, assim
como de outros mediadores, como o EGF e interleucina-1 quando comparado com
outros tipos de lesões odontogênicas e não odontogênicas (da Silva et al., 2008;
Siqueira

et al., 2010; Sengüven e Oygür, 2011;

Tekkesin et al., 2011; Qian e

Huang, 2008; Iakovou et al., 2015; da Costa et al., 2016; Brito-Mendoza et al.,
2018).
Outros estudos devem ser feitos para comprovar minuciosamente essa
relação entre ameloblastoma e reabsorção dentária.
5.3 Qualidade da evidência
Uma das grandes limitações dessa revisão sistemática foi a falta de
qualidade dos estudos incluídos em decorrência da ausência de detalhamento e
busca das reabsorções dentárias a partir de exames imaginológicos adequados. Para
o diagnóstico das reabsorções dentárias as radiografias periapicais tem grande valor
(Figura 12A, 12B), muito embora, as radiografias panorâmicas digitais apresentam
um grau de fidelidade muito parecida. O ideal seria a obtenção de cortes
tomográficos na região; provavelmente um futuro trabalho com ameloblastoma
analisados a partir de tomografia computadorizada de feixe cônico venha demonstrar
que quase todos os casos tenham reabsorções radiculares.
A literatura sobre as neoplasias odontogênicas não possui estudos clínicos
randomizados suficientes para que seja desenvolvida uma revisão sistemática. Além
disso, nenhum estudo clínico randomizado se propôs a avaliar a ocorrência das
reabsorções dentárias nessa lesão. Dessa forma foram utilizados somente estudos
retrospectivos, que possuem um baixo poder de evidência. Na tentativa de melhorar
a qualidade da revisão, optou-se por excluir os relatos de casos e retrospectivos com
um “n” menor que 5 na amostra.
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Figura 12: A) Radiografia panorâmica de paciente com ameloblastoma em região posterior de mandíbula
causando reabsorção dentária em plano. B) Radiografia periapical da região demonstrando a reabsorção dentária
causada pela lesão. Nota-se a importância da radiografia periapical para análise desse fenômeno.

Acordos ou desacordos com outros estudos ou revisões
Os achados obtidos nessa revisão concordam em sua grande maioria com
outros estudos publicados na literatura. Em relação ao gênero mais afetado,
podemos observar ausência de predileção, assim como o demonstrado em estudos
anteriores (McIvor, 1974; Lagundoye et al., 1975; Ogunsalu et al., 2006; RuhinPocet et al., 2011; Mohanty et al., 2013; Apajalahti et al., 2015; Anand et al., 2018).
Da mesma forma, a mandíbula foi confirmada como a região mais afetada (Morgan,
2011; Masthan et al., 2015; McClary et al., 2016; Kreppel e Zöller, 2018). A presença
de reabsorções dentárias observada na grande maioria dos estudos esteve em
acordo com diversos autores (Pozo e Yañes, 2010; Masthan et al., 2015; Carneiro e
Lucchesi, 2017). O maior desacordo deste trabalho com a literatura foi em relação à
média de idade, pois na grande maioria dos trabalhos a maior ocorrência é na
segunda e terceira década de vida (Lagundoye et al., 1975; MacDonald- Jakoswki et
al., 2004; Krishnapillai et al., 2010; Singh et al., 2011; Gondak et al., 2013; Filizolla
et al., 2014; Alves et al., 2018).

6. Conclusão dos Autores
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6. CONCLUSÃO DOS AUTORES
Com o desenvolvimento dessa revisão sistemática, nós podemos concluir que
os ameloblastomas possuem uma alta tendência de causarem reabsorções dentárias
em dentes adjacentes à lesão. Essa tendência poderia ser ainda maior se nos
estudos analisados a busca pelo diagnóstico de reabsorção dentária fosse criteriosa e
com exames imaginológicos apropriados.

Conclusão Final da Parte I e II
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CONCLUSÃO FINAL DA PARTE I E II
Na concepção desse trabalho levou-se em consideração a observação clínica
e imaginológica de que os casos de ameloblastomas apresentavam com muita
frequência reabsorções radiculares quando envolviam os dentes da região onde se
localizava. Seria as reabsorções um sinal exclusivo e patognomônico dos
ameoblastomas que pudesse ser usado para distingui-lo de outras lesões intraósseas
nos maxilares? Assim concebeu-se as duas partes desse trabalho. Na primeira
analisou-se uma casuística e na segunda o que a literatura de forma sistemática
apresentava. Pode-se concluir que os dados na literatura ao mesmo tempo que eram
frágeis, demonstravam que essa relação existe e deve ser mais pesquisada. Por
outro lado, nos 40 ameloblastomas estudados se percebeu que as reabsorções
dentárias não são valorizadas e na grande maioria dos dados nem registradas nos
prontuários com um fator indicativo que fortaleceu o diagnóstico diferencial e
presuntivo de ameloblastoma.
As reabsorções dentárias, especialmente na forma de um plano cortante
devem ser valorizadas como sinal diferencial de ameloblastoma na prática
diagnóstica clínica e imaginológica. Estudos semelhantes ao que foi feito com 40
ameloblastomas também devem ser realizados com casuísticas de queratocisto
odontogênico, cisto dentígero, cisto ósseo simples, lesão central de células gigantes
e mixomas odontogênicos. Se confirmar-se que nessas doenças as reabsorções
dentárias

não

estão

presentes

de

forma

sistemática

como

ocorre

nos

ameloblastomas, estará aberto o caminho para afirmações como: -a reabsorção
dentária é um sinal característico e indicativo dos ameloblastomas.
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Apêndice 1: MEDLINE VIA OVID SEARCH STRATEGY
1.
2.
3.
4.
5.

Ameloblastoma/
Tooth resorption/
Root resorption/
Dental resorption/
(ameloblastoma) AND (tooth resorption OR root resorption OR dental
resorption)

Apêndice 2: EMBASE via OVID SEARCH STRATEGY
1.
2.
3.
4.
5.

Ameloblastoma/
Tooth resorption/
Root resorptio/
Dental resorption/
ameloblastoma AND ((root AND resorption OR tooth) AND resorption OR
dental) AND resorption

Apêndice
STRTEGY
1.
2.
3.
4.
5.

3:

LILACS/

PanAmerican/WHOLIS/MedCarib/BBO

SEARCH

Ameloblastoma/
Tooth resorption/
Root resorptio/
Dental resorption/
(tw:(ameloblastoma)) AND (tw:(tooth resorption or root resorption or dental
resorption))

Apêndice 4: MEDLINE VIA OVID SEARCH STRATEGY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ameloblastoma/
Disease of the jaw
Tooth resorption/
Root resorption/
Dental resorption/
(ameloblastoma) AND (tooth resorption OR root resorption OR dental
resorption)
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Apêndice 6: Características dos estudos excluídos
Estudos excluídos

Motivo da exclusão

Yavagal, 2009

Relato de caso- não analisou RD

Trajkovic, 2016

Relato de caso- não analisou RD

Chauhan, 2011

Relato de caso- não analisou RD

Screeja, 2009

Estudo ex-vivo

Martin, 2017

Relato de caso- não analisou RD

Davidoof, 1968

Utilizou

a

RD

como

diferenciar TO benignos de

critério
malignos

Misra, 2015

Relato de caso

Celur, 2012

Relato de caso

Singer,2009

Relato de caso

Belardo, 2012

Relato de caso

Mahadesh, 2011

Relato de caso

Deore, 2014

Relato de caso

Castro-Silva, 2012

Relato de caso

Singh, 2011

Relato de caso

Ross, 1994

Relato de caso

Anand, 2017

Relato de caso

Gondak, 2013

Relato de caso

Li, 2011

Relato de caso

Kishino, 2001

Relato de caso

Zhang, 2006

Análise de ameloblastoma maligno

para

