Lesões quísticas ou tumorais na região oral: breve diagnóstico diferencial de dois casos da
coleção identificada Trocas Internacionais (Coimbra, primeira metade do século XX)
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Os maxilares podem ser afectados por crescimentos de várias categorias: a) tumores, massas anormais de tecido que podem ser benignas (mais
comuns) ou malignas, consoante a velocidade do seu crescimento e a sua capacidade de invadir outros tecidos (1); b) quistos, massas líquidas ou semisólidas envolvidas por uma membrana (2); e c) hamartomas, massas de tecido normal que se desenvolve em excesso (3).
São descritos dois casos da colecção Trocas Internacionais, identificados aquando da observação da morfologia oral de 600 indivíduos das colecções
identificadas da Universidade de Coimbra.
Caso 1
O indivíduo nº 836 (♂, 66 anos) apresenta uma
depressão (± 1,9cm por 1,3cm) bem delimitada de
margens e paredes regulares na região posterior do
palato, na área do foramen incisivo, revelando os
canais incisivos (Figuras 1 e 2).
As características desta lesão são compatíveis com
um quisto nasopalatino (2, 4-7). Contudo, o diagnóstico
diferencial enquadra ainda as seguintes condições:
outros quistos maxilares (quistos “primordiais”,
radiculares, foliculares e naso-alveolares); ducto
nasopalatino aumentado; comunicação buconasal ou
buco-sinusal; osteíte com fístula palatal; e granuloma
central de células gigantes (2, 4).
A posição da lesão e a sua distância em relação aos
tecidos dentários permitem excluir quistos de origem
odontogénica ou radicular. O tamanho e a forma da
lesão excluem ainda o aumento do ducto nasopalatino.
A conservação e a aparência fisiologicamente normal
do osso cortical permitem rejeitar o diagnóstico de
osteíte, a presença de comunicações buconasal ou
buco-sinusal e quisto naso-alveolar.
O granuloma central de células gigantes (GCCG) -lesão reactiva ou tumoral que afecta mais
comummente as mulheres, indivíduos entre 20 e 30
anos, e a mandíbula -- pode manifestar-se com
crescimento lento e não perfurar o osso cortical, mas é
tipicamente uma lesão intraóssea que pode causar
destruição trabecular e cortical, bem como alteração
das posições das raízes dentárias (8, 9). A idade do
indivíduo (66 anos), o seu sexo ♂, a localização da
lesão no maxilar e as suas características não
parecem coadunar-se com GCCG; este diagnóstico,
ainda assim, não pode ser posto de parte.
O quisto nasopalatino manifesta-se na linha média
do palato anterior; é o quisto de origem nãoodontogénica mais frequente, entre os 40 - 60 anos, e
em homens. Dor, inchaço e drenagem são alguns
sintomas deste quisto, que é frequentemente
assintomático (2, 4-7). Tem etiologia diversa (trauma,
infecção, genética, bloqueio de ductos, etc). A
confirmação clínica do diagnóstico é histológica, e
portanto impossível neste caso (2). Habitualmente
estes quistos apresentam-se claramente circunscritos
por margens de osso cortical (7).

Fig. 1 – Palato do indivíduo 481 (caso 2).
Lesão no centro da imagem. Diferente
posição da fonte de luz.

Fig. 2 – Palato do indivíduo 481 (caso 2).
Lesão no centro da imagem.

Caso 2
Um indivíduo do sexo masculino que faleceu com
47 anos (nº 481 da colecção Trocas Internacionais;
Figuras 3 e 4) apresenta uma massa de cor castanha
acinzentada no osso alveolar mandibular da região
molar direita. Essa lesão parece ser mineralizada e
densa, tem morfologia irregular e textura desigual, e
mede aproximadamente 1 cm no eixo anteroposterior, e tem a largura máxima de 0,4 cm no eixo
latero-medial. A massa erupcionou na superfície
alveolar, cujas margens são também irregulares em
forma e textura; a margem distal do osso alveolar
que interage com a lesão possui um pequeno
rebordo aguçado.
A observação macroscópica da lesão permite
considerar algumas possibilidades diagnósticas. O
odontoma complexo é um hamartoma odontogénico
de forma irregular, crescimento lento e indolor,
causado por trauma ou infecção; é normalmente
intraósseo mas pode erupcionar (3, 10). O fibroodontoma
ameloblástico
tem
características
semelhantes ao odontoma complexo, mas não
erupciona (10). O fibrossarcoma ameloblástico é um
tumor maligno que cresce rapidamente, destrói o
osso e não tem margens regulares (10). O fibroma
ossificante é um tumor benigno duro, bem delimitado
e de crescimento lento, mas que normalmente
apresenta
morfologia
redonda
(11).
O
odontoameloblastoma são tumores muito raros que
têm uma relação destrutiva com o osso e não têm
margens evidentes (10).
Apesar da limitação à análise macroscópica, o
diagnóstico mais provável é o de odontoma
complexo.

Fig. 3 – Vista oclusal do ramo direito da
mandíbula do indivíduo 836 (caso 1).

Fig. 4 – Vista oclusal do ramo direito da
mandíbula do indivíduo 836 (caso 1).

Conclusões
A identificação de lesões tumorais, quísticas ou hamartomatosas em material esquelético é importante para a caracterização da sua paleoepidemiologia. A
observação macroscópica permite reduzir as hipóteses diagnósticas, mas não admite diagnósticos definitivos. Mesmo o uso de microscopia, radiografia ou
outros métodos imagiológicos podem não permitir um diagnóstico definitivo, dependendo da lesão (1, 11, 12).
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