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“É muito difícil você conseguir 

vencer numa boa. Pra vencer você 

tem que lutar, e essa luta muitas 

vezes significa indispor de certa 

forma com algumas pessoas, pra 

prevalecer aquilo que você acredita. 

Teu ponto de vista, tua cabeça, a tua 

personalidade acima de tudo. E se 

você não lutar pra valer, você acaba 

perdendo teu próprio rumo. E se 

você perde o teu próprio caminho, 

você não é ninguém. Então, pra 

conseguir manter essa linha de 

conduta, você tem que lutar muito. 

E, muitas vezes, tem que brigar 

mesmo. Deus é forte, Ele é grande, e 

quando Ele quer, não tem quem não 

queira”. 

Ayrton Senna 
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Resumo 

A lesão central de células gigantes (LCCG) é considerada rara, benigna, descrita como um granuloma reparativo dos 

maxilares, tendo sua etiologia incerta. Clínico e radiograficamente, podem ser diferenciadas entre lesões agressivas e 

não agressivas. Histologicamente, apresenta uma diversidade de achados, sendo os mais comuns, a presença de 

poucas ou múltiplas células gigantes multinucleadas que podem estar focalmente agregadas ou difusas em um fundo 

de células mesenquimais ovaladas e fusiformes, contendo também a presença de macrófagos arredondados.  A faixa 

etária mais acometida está entre a primeira e terceira década de vida e pessoas do gênero feminino, tendo ainda uma 

predileção pela região anterior da mandíbula, cruzando a linha média. O presente trabalho tem por objetivo, relatar 

um caso clínico de Lesão Central de Células Gigantes Agressiva em paciente jovem, revisando e discutindo a 

literatura sobre as principais características da lesão e as suas modalidades de tratamento, que pode variar desde o uso 

intralesional de corticosteroides até uma excisão associada á curetagem. No caso descrito, foi realizada terapia 

conservadora medicamentosa, a qual não obteve sucesso, e para não progressão da lesão, foi então realizada a 

intervenção cirúrgica.   

Palavras Chaves: Células Gigantes; Corticosteróide; Excisão.   

______________________________________________________________________ 

Abstract 

 

The giant cell central lesion (LCCG) is considered to be rare, benign, described as a reparative granuloma 

of the jaw, and its etiology is uncertain. Clinically and radiographic ally, they can be differentiated 

between aggressive and non-aggressive lesions. Histologically, it presents a diversity of findings, the 

most common being the presence of a few or multiple multinucleated giant cells that may be focally 

aggregated or diffuse in a fund of oval and fusiform mesenchymal cells, also containing the presence of 

rounded macrophages. The most affected age group is between the first and third decade of life and 

people of the female gender, also having a predilection for the anterior region of the mandible, crossing 

the midline. The present study aims to report a case of Aggressive Giant Cell Central Lesion in a young 

patient, reviewing and discussing the literature on the main characteristics of the lesion and its treatment 

modalities, which can range from the intralesional use of corticosteroids to an excision associated with 

curettage. In the case described, conservative drug therapy was performed, where it was not successful, 

and for non-progression of the lesion, surgical intervention was performed. 

 
Keywords: Giant Cells; Corticosteroid; Excision. 
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1. Introdução 

       

Jaffe (1953), descreveu a lesão 

central de células gigantes (LCCG) 

como um "granuloma reparativo de 

células gigantes dos maxilares". 

Representa uma lesão benigna de 

ocorrência rara, visto que corresponde a 

7% de todos os tumores benignos de 

maxila e mandíbula (CAVALCANTE et 

al., 2017).  

      É apontada como uma patologia 

osteolítica, de origem incerta, porém, 

acredita-se que a lesão pode ser 

originada de três diferentes formas: 

trauma ou processo inflamatório, devido 

apresentar imprevisibilidade no seu 

comportamento, ou seja, sendo 

proveniente de um processo reparador, e 

também como uma neoplasia benigna 

ou anomalia de desenvolvimento 

(ALMEIDA et al., 2018).  

      A faixa etária acometida pode 

variar de dois aos 80 anos de idade, 

sendo a maior parte dos casos 

encontrados, antes dos 30 anos. 

Acomete com maior frequência pessoas 

do gênero feminino tendo predileção 

pela região anterior da mandíbula, 

cruzando a linha média (NEVILLE et 

al., 2016; ABDELKARIM et al., 2018).  

      A LCCG apresenta-se de duas 

diferentes formas, assintomática, de 

crescimento lento e sem expandir as 

corticais, o que a literatura traz como 

não agressiva; e também, de 

crescimento rápido, provocando dor, 

parestesia, ampla destruição óssea, 

deslocando e reabsorvendo raízes, 

classificada assim como agressiva 

(LISBOA, 2017; CHANDNA et al., 

2017). 

      Clinicamente, na maioria dos 

casos, apresenta-se como um aumento 

de volume, assintomático e de 

crescimento lento em região 

mandibular, dor e distúrbios sensoriais 

são menos frequentes. No exame físico 

intraoral, o inchaço pode vir 

acompanhado de um tom azulado matiz, 

a má oclusão pode ser observada já que 

a lesão tem a capacidade de promover 

deslocamento dentário 

(ABDELKARIM et al., 2018). 

      Dentre as características 

radiográficas e tomográficas, existe uma 

diversidade de achados, variando de 

uma lesão radiolúcida/hipodensa 

pequena e unilocular a grandes lesões 

multiloculares, deslocando dentes, 

reabsorvendo raízes e/ou perfurando 

corticais (ABDELKARIM et al., 2018). 

      Histologicamente, apresenta 

uma diversidade de achados, sendo os 

mais comuns, a presença de poucas ou 

muitas células gigantes multinucleadas 

que podem estar focalmente agregadas 

ou difusas em um fundo de células 

mesenquimais ovaladas e fusiformes, 

ora imersas em um extroma frouxo e 

edematoso, ora bastante celularizados, 

tendo também a presença de 

macrófagos arredondados. Focos de 

osteóide e osso neoformado, 

extravasamento de eritrócitos e 

depósitos de hemossiderina 

frequentemente estão presentes 

(NEVILLE et al,. 2016). 

       A relação entre os achados 

histopatológicos e clínicos ainda é 

bastante discutido, mas lesões que 

mostram células gigantes 

uniformemente distribuídas em estroma 

com predominância celular, 

eventualmente costuma ser mais 

agressiva com maior possibilidade 

recidivante (NEVILLE et al., 2016). 

      A LCCG faz diagnóstico 

diferencial com o tumor marrom em 

pacientes com hiperparatireiodismo, 

pois ambas possuem características 

clínicas, radiográficas e histológicas 

muito semelhantes, sendo necessária a 

realização do exame de sangue que 
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avalia os níveis séricos de cálcio, 

fosfato, paratormônio e fosfatase 

alcalina para descartar determinadas 

possibilidades (SILVA et al., 2012). 

 O tratamento da Lesão Central 

de Células Gigantes pode variar desde 

uma excisão associada a uma curetagem 

dos restos lesionais até uma ressecção 

em bloco com cirurgia reconstrutiva. A 

forma agressiva pode ser abordada com 

outras modalidades terapêuticas como: 

injeções intralesionais de 

corticosteróide, aplicação sistêmica de 

calcitonina, radioterapia e injeções de 

interferon (VAIDYA et al., 2018). 

      A terapia cirúrgica pode implicar 

em grandes perdas estruturais, 

promovendo defeitos estéticos e 

funcionais significantes, exigindo 

assim, reabilitações mais complexas. 

Dessa forma, a importância do estudo 

juntamente com o desenvolvimento de 

métodos farmacológicos conservadores, 

podem proporcionar a redução parcial 

ou total da lesão. Dentre as diversas 

terapias farmacológicas administradas, a 

injeção intralesional de corticosteróide 

associada ou não ao uso de calcitonina 

inalatória, vem sendo a mais empregada 

(LISBOA, 2017). 

 Nos dias atuais, o denosumab 

(antirreabsortivo utilizado em doenças 

ósseas) vem sendo uma das 

modalidades terapêuticas não cirúrgicas 

utilizada, onde tem apresentado bons 

resultados, mostrando casos de total 

regressão das lesões, sendo aplicado de 

forma simultânea com outros fármacos, 

ou isoladamente, sendo assim 

classificados como uma ótima opção de 

tratamento (BREDELL et al., 2017, 

GUPTA et al., 2015, NAIDU et al., 

2014). 

      Contudo, em meio às taxas de 

recidiva chegarem a 22,8% para lesões 

agressivas e 7,8% para as lesões não 

agressivas, o prognóstico em longo 

prazo da Lesão Central de Células 

Gigantes é considerado favorável, 

excluindo a possibilidade de 

desenvolver áreas de metástases 

(CHRCANOVIC et al., 2018, 

NEVILLE et al., 2016).    

      O presente trabalho tem por 

objetivo, relatar um caso clínico de 

Lesão Central de Células Gigantes 

Agressiva em paciente jovem, revisando 

e discutindo a literatura sobre o 

diagnóstico da lesão e as suas 

modalidades terapêuticas. 

 

 

2. Relato de Caso  

 

Paciente leucoderma, sexo 

feminino, 13 anos de idade, compareceu 

em consultório privado queixando-se de 

“inchaço na boca” aproximadamente há 

dois meses. A mesma não apresentava 

alterações sistêmicas sendo assim 

classificada com ASA I.  

No exame físico extraoral 

apresentou discreta assimetria na face 

direita e aumento de volume em região 

anterior da mandíbula, de consistência 

endurecida, indolor a palpação (Figuras 

01, 02 e 03).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Aspecto extraoral da lesão por vista 

crânio-caudal. 

Figura 01: Aspecto extraoral da lesão por vista 

frontal. 

Figura 02: Aspecto extraoral da lesão por vista 

axial. 
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Durante a inspeção intrabucal 

observou-se um aumento de volume em 

fundo de vestíbulo mandibular direito, 

assintomático, de coloração normal, 

semelhante à mucosa, estendendo-se da 

unidade 35 a 46 (Figura 04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após solicitação de radiografia 

panorâmica, foi observada uma extensa 

área radiolúcida, multilocular, bem 

delimitada, em região anterior da 

mandíbula cruzando a linha média, 

compatível com uma lesão osteolítica 

destrutiva, promovendo deslocamento e 

sugerindo reabsorção dentária (Figura 

05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi solicitada uma tomografia 

computadorizada de feixe cônico para 

avaliar extensão da lesão, e a mesma 

mostrou presença de imagem 

hipodensa, multilocular e com bordas 

definidas, da região do ápice da raiz do 

dente 34 se estendendo até a região do 

ápice da raiz mesial do dente 46 com 

abaulamento e rompimento da cortical 

óssea vestibular e lingual envolvendo as 

raízes das UD 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44 

e 45 sem reabsorção e com reabsorção 

da cortical do forame e canal 

mandibular, sugerindo ameloblastoma 

ou queratocisto odontogênico, sendo 

necessária a realização de exame 

histopatológico para elucidação do 

diagnóstico (Figuras 06, 07, 08, e 09). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Aspecto extraoral da lesão por vista 

crânio-caudal. 

Figura 04: Aspecto intraoral da lesão em fundo 

de vestíbulo mandibular. 

Figura 05: Radiografia panorâmica inicial. 
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Figura 06: Tomografia computadorizada de feixe 

cônico (reconstrução panorâmica). 

 

Figura 07: Tomografia computadorizada de feixe 

cônico (corte parassagital) onde a lesão 

apresenta-se em seu maior diâmetro no sentido 

inciso-apical. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante destes achados, foi 

realizada biópsia incisional sob 

anestesia local e durante o 

transoperatório observou-se a presença 

de lesão de consistência borrachóide, 

formato irregular e superfícies lisas, 

exibindo coloração ora enegrecida ora 

brancacenta, sangrante ao mínimo 

toque.  

      O material coletado foi então 

encaminhado para análise 

histopatológica, onde as secções 

histológicas coradas em HE revelaram 

fragmento de tecido conjuntivo fibroso 

frouxo, ricamente vascularizado, 

exibindo proliferação intensa de células 

fusiformes e ovaladas e de permeio 

grande quantidade de células gigantes 

multinucleadas inespecíficas. Áreas 

hemorrágicas e depósitos de 

pigmentação grosseira de coloração 

acastanhada compatível com 

hemossiderina completaram o quadro 

histológico concluindo assim o 

diagnóstico de lesão central de células 

gigantes (Figuras 10 e 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente à conclusão do 

diagnóstico, foram solicitados ainda, 

exames laboratoriais para avaliar os 

níveis séricos de cálcio, fósforo, 

fosfatase alcalina, bem como dos níveis 

de paratormônio, com o objetivo de 

excluir possibilidade de “Tumor 

marrom” secundário ao 

hiperparatireiodismo (Quadro 01). Os 

mesmos apresentaram os seguintes 

resultados: 

 

 

Figura 09: Tomografia computadorizada de 

feixe cônico de vista axial. 

Figura 10: Imagem histopatológica da LCCG na 

objetiva de 4X. 

Figura 11: Imagem histopatológica da LCCG na 

objetiva de 100X. 

Figura 08: Tomografia computadorizada de 

feixe cônico (corte parassagital) onde a lesão 

apresenta-se em seu maior diâmetro no 

vestíbulo-lingual.. 
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Exames  Resultado Referência 

Paratormônio 6 pg/ml  12 a 88 pg/ml 

Cálcio  8,7 mg/dl 8,4 a 11,0 mg/dl 

F. Alcalina 114 U/L 75 a 390 U/L 

Fósforo 3,4 mg/dl 3,0 a 7,0 mg/dl 

Quadro1: Exames laboratoriais e seus 

respectivos resultados. 

 

Estando assim a maioria, dentro 

dos padrões da normalidade, 

descartando a possibilidade de Tumor 

marrom.   

Devido ao tamanho da lesão, a 

idade da paciente, e possíveis danos às 

estruturas nobres próximas, um 

tratamento menos invasivo foi proposto 

quando comparado com a ressecção 

óssea, sendo esse, a injeção intralesional 

de corticosteróide, utilizando o 

protocolo descrito por Nogueira et al. 

(2010).   

Foram realizadas 06 sessões com 

intervalo de 15 dias cada, com uso do 

fármaco Triancil 20 mg (Hexacetonida 

de triancinolona, figura 12) diluído em 

solução anestésica, lidocaína 2% com 

epinefrina 1:100.000, e aplicado um 

valor de 2 ml para cada 2 cm de 

radiolucência, juntamente com 

acompanhamento radiográfico para 

avaliar possível regressão da lesão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após três meses do início do 

tratamento com corticosteróide e por 

meio de acompanhamento radiográfico 

observou-se progressão da lesão (Figura 

13), sendo mais vantajoso para atual 

situação à realização da abordagem 

cirúrgica como tentativa de barrar a 

progressão do tumor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante da não regressão da 

lesão, foi optado pela excisão e 

curetagem do tumor, sob anestesia geral 

em ambiente hospitalar, sendo assim, 

foi solicitado todos os exames pré-

operatórios (Hemograma, 

coagulograma, função hepática, renal e 

ECG) para posterior realização da 

cirurgia.  

 Foi realizada nova tomografia 

pré-operatória, onde, a partir da mesma, 

foi confeccionado um protótipo para 

modelagem da placa de reconstrução, 

visando uma possível necessidade do 

seu uso (Figuras 14, 15, 16 e 17).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Medicação utilizada no tratamento 

conservador. 

Figura 13: Radiografia panorâmica mostrando a 

progressão da lesão. 

Figura 14: Tomografia computadorizada de 

feixe cônico pré-operatória (reconstrução 

panorâmica). 
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Figura 16: Tomografia computadorizada de 

feixe cônico pré-operatória em corte axial. 

Figura 17: Protótipo para modelagem da placa 

reconstrutora. 

Figura 15: Tomografia computadorizada de 

feixe cônico pré-operatória (corte 

transeccional) onde a lesão apresenta-se em 

seu maior diâmetro. 

Por um acesso intraoral, foram 

realizadas duas incisões relaxantes 

nas unidades 37 e 47, juntamente com 

uma incisão intrasulcular, ambas por 

vestibular e descolamento 

mucoperiosteal, logo depois, excisão 

e curetagem da lesão, que mediu 

aproximadamente 09 cm (Figura 18), 

foi feita ainda osteotomia periférica 

com broca esférica e preservação de 

expansão óssea em base mandibular 

com intuito de induzir a formação 

óssea posteriormente. Durante a 

cirurgia, houve perda das unidades 43, 

42 e 41 que foram removidas, sendo 

feito também, amarria com fio de aço 

nas unidades 31, 32 e 33, na intenção 

de mantê-las. Devido à sua extensão 

do tumor, a mandíbula fraturou, 

necessitando assim da 

fixação/reconstrução da mesma com 

placa de titânio 2.4 e logo após, foi 

realizado sutura com fio vicril 

poliglactina 910 (4-0) (Figuras 19 e 

20). 
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 Evoluindo bem, a paciente 

recebeu alta hospitalar no dia seguinte, 

com prescrição antibiótica (Amoxicilina 

875 mg com Clavulonato de Potássio 

125 mg) de 12/12 horas por 14 dias. 

Antinflamatório (Tenoxican 20 mg) de 

12/12 horas por 03 dias e analgésico 

(Dipirona sódica 500 mg) de 06/06 por 

02 dias, assim como, o uso de 

antisséptico oral (Digluconato de 

Clorexidina 0,12%)  02 vezes ao dia por 

07 dias. 

Retornou para controle após 07 

dias, sem queixas álgicas, discreto 

edema, referindo parestesia da região do 

nervo mentual bilateral. Na radiografia 

pós-operatória, mostrou placa 

reconstrutora bem fixada e amarria com 

fio de aço para fixação das unidade 31, 

32 e 33 (Figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse momento, foi observada 

mobilidade acentuada das unidades 31, 

32 e 33 e deiscência de sutura na região. 

Diante desse quadro foi retirada amarria 

com fio de aço e os dentes referidos sob 

anestesia local, debridamento e nova 

sutura.  

No retorno de 14 dias pós-

operatório foi observada discreta 

deiscência na região dos dentes 42 e 43 

sem sinais flogísticos, a paciente foi 

orientada a manter a higiene oral 

rigorosa juntamente com a utilização do 

digluconato de clorexidina 0,12%, nesse 

momento foi liberada para colocação de 

um fio ortodôntico e dentes preso ao 

mesmo com finalidade exclusivamente 

estética.  

Passados 30 dias, ao exame 

clínico extraoral, a paciente apresentou 

uma leve assimetria na face, lado 

direito, em região de base mandibular 

sem queixa de parestesia (Figuras 22, 

23 e 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Lesão removida. 

Figura 19: Placa reconstrutora fixada. 

Figura 20: Área cirúrgica suturada. 

Figura 21: Radiografia panorâmica pós-

operatória imediata. 

Figura 22: Aspecto extraoral por vista frontal   

após 30 dias da cirurgia. 
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Do ponto de vista intraoral, 

ausência do aumento de volume em 

fundo vestibular, como mostra a Figura 

04 no seu aspecto inicial, com boa 

cicatrização e apresentando ainda área 

de deiscência, onde a paciente foi 

orientada a continuar higienizando, 

presença de aparelho ortodôntico por 

finalidade estética em região onde 

houve perdas de unidades dentárias 

(Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi realizada nova radiografia 

panorâmica onde mostra placa 

reconstrutiva bem posicionada, exibindo 

também em região de base mandibular 

direita, a presença de uma expansão 

óssea, localizada inferiormente a placa, 

devido o abaulamento das corticais 

provocadas pela lesão, assim como, 

presença de fio ortodôntico para fixação 

de dentes sob a área edêntula (Figura 

26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A paciente do caso seguirá sob 

proservação, realizando as próximas 

consultas no período de três meses, logo 

depois, seis meses, e após isso, uma vez 

ao ano, durante o período de cinco anos, 

para ser avaliada quanto às 

possibilidades de recidiva.  

 

3. Discussão 

 

A lesão central de células 

gigantes é uma lesão rara, intraóssea, 

benigna de origem incerta, raramente 

encontrada em maxila, tendo predileção 

de localização pela mandíbula, assim 

como mostra o caso clínico apresentado 

(JERKINS  et al., 2016).   

Especulações ainda vêm sendo 

discutidas, sobre a probabilidade da 

LCCG se originar a partir de um quadro 

inflamatório, reparativo, infeccioso ou 

neoplásico. A paciente e responsável, 

foram questionados sobre a 

possibilidade de situações traumáticas 

passadas, ou quadros de infecções, mas 

a mesma negou qualquer uma das 

opções (JERKINS  et al., 2016).  

De acordo com Neville et al. 

(2016), lesões assintomáticas podem 

Figura 26: Radiografia panorâmica 30 dias após 

a cirurgia. 

Figura 23: Aspecto extraoral por vista axial 

após 30 dias da cirurgia. 

Figura 24: Aspecto extraoral por vista crânio-

caudal após 30 dias da cirurgia. 

Figura 25: Aspecto intraoral após 30 dias de 

cirurgia. 
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passar despercebidas durante anos. A 

grande maioria das LCCG é 

normalmente encontrada em exames 

radiográficos rotineiros ou mediante 

abaulamento ósseo indolor, entre a 

primeira e terceira década de vida, 

características essas que se enquadram 

neste caso.  

Embora venha sendo discutido 

na literatura, a maioria dos autores 

trazem a lesão como mais frequente em 

pessoas do gênero feminino 

(ALMEIDA et al., 2018, BREDELL et 

al., 2017, NEVILLE et al., 2016), assim 

como mostra um estudo realizado por 

Noleto et al. (2007), onde o mesmo 

reafirma a predileção da lesão em 

mulheres, e diz ainda que dentre os 

pacientes submetidos a essas 

estatísticas, apenas três (11,5%) 

apresentaram sintomatologia dolorosa, o 

que não foi encontrado na paciente 

desse relato.  

Mediante aos achados clínicos, 

radiográficos/tomográficos e 

histopatológicos encontrados, foi 

estabelecido um diagnóstico definitivo 

de Lesão central de células gigantes do 

tipo agressivo, sendo esse 

comportamento comumente encontrado 

em pacientes mais jovens. Assim, a 

lesão relatada apresentou uma rápida 

evolução, envolvendo várias unidades 

dentárias, provocando grande destruição 

óssea e abaulamento das corticais, 

características essas, condizentes com a 

forma agressiva (DE OLIVEIRA et al., 

2017, NEVILLE et al., 2016).  

Além desses achados, dor e 

parestesia pode ser encontrado na lesão 

agressiva, o que não foi apontado nessa 

paciente (NEVILLE et al., 2016). 

A abordagem não cirúrgica da 

LCCG é o tratamento conservador mais 

comumente utilizado na literatura, 

podendo ser o de primeira escolha, 

pricincipalmente quando se trata de um 

paciente jovem que apresenta uma lesão 

extensa, como aborda esse trabalho, já 

que o mesmo visa regredir ou até 

mesmo eliminar a lesão na tentativa de 

evitar procedimentos mais agressivos e 

multilantes (ROSA, 2018, LISBOA, 

2017).  

No ano de 2013, Osterne et al. 

desenvolveram uma revisão sistemática 

envolvendo 14 artigos, sendo 13 relatos 

de casos e um artigo de pesquisa, para 

avaliar o tratamento das LCCG com o 

uso intralesional de corticosteróide. O 

acetonido de triancinolona (10 mg / ml 

ou 40 mg / ml) e o Hexacetonida de 

triancinolona (20 mg / ml) foram os 

fármacos utilizados, e mediante ao 

protocolo administrado de acordo com 

Nogueira et al. em 2010, 32 (78,0%) 

casos foram considerados bons, 6 

(14,6%) foram moderados e 3 (7,3%) 

responderam negativamente ao 

tratamento. Esse método terapêutico foi 

também aplicado neste caso relatado, 

onde a medicação utilizada 

(Hexacetonida de Triancinolona) foi 

diluída em solução anestésica e aplicada 

uma dose de 2 ml para cada 2 cm da 

lesão, e o mesmo não mostrou 

resultados positivos, pelo contrário, a 

lesão continuou evoluindo.  

A literatura carece um pouco 

sobre essa modalidade de tratamento, 

devido grande parte dos artigos 

publicados sobre o uso de injeções 

intralesionais de corticosteróides serem 

relatos de caso (OSTERNE et al., 

2013). 

Outro medicamento quem vem 

sendo recentemente utilizado é o 

Denosumab, o mesmo tem demonstrado 

efeitos bastante significativos sobre a 

regressão de algumas lesões, tendo 

casos de total involução, porém o seu 

uso ainda está sendo estudado e se 

restringe em algumas situações devido o 

elevado custo, entretanto, mediante a 

situação que se apresentava o tumor da 

paciente, visando à imprevisibilidade de 

mais um tratamento medicamentoso, foi 

optado pela remoção cirúrgica 

(BREDELL et al., 2017, LISBOA, 

2017).  

Sezer et al. (2005) comentaram 

que a depender do comportamento 

clínico, idade do paciente, localização e 

tamanho da LCCG, a abordagem 
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cirúrgica pode variar desde uma excisão 

associada a uma curetagem mais 

simples até uma ampla ressecção, 

viabilizando um tratamento eficaz e 

menos mutilante, principalmente 

quando se trata de um paciente jovem. 

A cirurgia realizada na paciente do caso 

descrito foi logo escolhida, visto que a 

lesão não regredia mediante as 

modalidades de tratamento tentadas, 

porém, a mesma foi planejada 

baseando-se em um tratamento eficaz, 

onde conseguíssemos remover toda 

lesão, provocando o mínimo de defeito 

ósseo possível, permitindo assim, uma 

qualidade de vida melhor para essa 

paciente no pós-cirúrgico (CHANDNA 

et al., 2017, JERKINS et al., 2016).   

Um estudo de 2270 publicações 

feito por Chrcanovic et al. (2018), 

mostrou que a taxa de recidiva após o 

tratamento cirúrgico das lesões 

agressivas foi maior que as lesões não 

agressivas e que lesões agressivas ainda 

mostraram pior resposta ao tratamento 

com corticosteroides do que lesões não 

agressivas, o que aconteceu no caso 

descrito, onde a paciente não apresentou 

resposta positiva ao tratamento 

medicamentoso. 

Em um estudo realizado por 

Pontes (2015), feito a partir de uma 

análise de 21 artigos sobre as taxas de 

recidiva da lesão, foi observada que a 

curetagem com ou sem osteotomia 

periférica apresentou as maiores taxas 

de recidiva, com valor igual a 15.8%, 

seguido da aplicação de calcitonina com 

9.7% e da ressecção cirúrgica com 

0,16%. Afirmando ainda que o maior 

número de recidivas acontece nas lesões 

do tipo agressiva. A paciente deste 

relato segue sob acompanhamento, onde 

até a presente data, não apresenta 

indícios de recidiva, sendo proservada 

clínica e radiograficamente. 

 

4. Considerações Finais 

 

O comportamento da LCCG 

pode variar bastante, necessitando assim 

de um correto diagnóstico diferencial, 

excluindo as possibilidades de demais 

lesões ósseas, como por exemplo, o 

Tumor marrom, secundário ao 

hiperparatireiodismo.  

Mediante ao seu comportamento 

clínico e radiográfico, é possível 

estabelecer um plano de tratamento 

adequado para cada caso, podendo 

variar de um método mais conservador, 

como o uso de injeções intralesionais de 

corticosteróides, calcitonina, 

denosumab, até a excisão cirúrgica 

associada à curetagem ou ressecção.  
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