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Introdução

A lesão de células gigantes periférica é uma lesão
não-odontogênica, que ocorre sempre na gengiva ou no
processo alveolar. Inicialmente foi interpretado como o
resultado de uma resposta proliferativa incomum dos te-
cidos provocada pelo trauma e denominado como gra-
nuloma reparativo de células gigantes periférico. O ter-
mo reparativo foi suprimido uma vez que se reconheceu
que apesar de ter uma etiologia possivelmente traumáti-

ca, seu comportamento clínico não se compatibilizava
com o termo. O aparecimento da lesão freqüentemente
está associado a exodontias recentes, periodontite e re-
centemente à perimplantite1,8. O tratamento dessa lesão
é a excisão cirúrgica sem margem de segurança. O
prognóstico após a remoção cirúrgica é favorável;
quando adequadamente removido as recidivas são ra-
ras. O acompanhamento do caso deve ser realizado
com o intuito de detectar possíveis recidivas3,6.
Clinicamente, é uma lesão exofítica que ocorre sem-
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Resumo
A lesão de células gigantes periférica é uma lesão exofitica, pouco comum da cavidade oral.

Sua causa não é conhecida, freqüentemente está associado ao trauma, exodontia, cálculo,
infecções crônicas e impacção alimentar. Pode se apresentar como lesões nodulares,
predominantemente vermelho azulado com superfície brilhante lisa. Eles apresentam tamanho
variável, raramente excedendo 2 cm em diâmetro, com consistência elástica a toque. São
basicamente assintomáticos, a menos que eles interfiram com oclusão, caso em que podem
ulcerar e infectar. Eles são mais freqüentes em mulheres que em homens e na mandíbula
predominantemente na região de pré-molares. O diagnostico final é confirmado com base no
aspecto histológico, basicamente caracterizado pela presença de células gigantes
multinucleadas em um estroma que mostra graus variados de inflamação e vascularização. O
tratamento recomendado é a excisão cirúrgica e a eliminação de possíveis fatores de irritantes,
as recidivas são raras. O presente estudo apresenta um caso de lesão de células gigantes
periférica.
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Abstract
Peripheral giant-cell lesion is an infrequent reactive exophytic lesion of the oral cavity. Its

causes are not known, although it is thought that it may be due to trauma, tooth extraction,
calculus, chronic infections, impacted food. May present itself as nodular lesions, predominantly
bluish red with a smooth shiny surface. They are variable in size, rarely exceeding 2 cm in
diameter, and are generally soft or rubbery to touch. They are basically asymptomatic, unless
they interfere with occlusion, in which case they may ulcerate and become infected. They are
more frequent in women than in men, and affect largely the lower jaw in the premolar region.
The final diagnosis should be confirmed on the basis of histological appearance, basically
characterized by the presence of multinucleate giant cells in a stroma showing varying degrees
of inflammation and vascularization. Treatment is usually by surgical excision and elimination of
possible irritant factors, with recurrence being infrequent. The present study report a case of
peripheral giant-cell lesion.
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pre na gengiva ou no processo alveolar, freqüentemen-
te de base séssil, superfície lisa e brilhante e que pare-
ce originar-se da profundidade dos tecidos. Apresenta
grande variação de dimensões, porém raramente sua
maior dimensão excede 2,5 cm, e as maiores lesões
tem sido observadas em mulheres2,7; de coloração ver-
melho-escuro pode apresentar áreas de pigmentação
castanha e violácea em decorrência da metabolização
da hemossiderina depositada em áreas de hemorragia,
no paciente dentado, pode apresentar áreas ulceradas,
essas áreas podem propiciar o desenvolvimento de
infecção e sintomatologia dolorosa a ela associada, a
reabsorção radicular e o deslocamento de dentes pela
lesão são achados incomuns4-5,11,13.
A lesão de células gigantes periférica ocorre predo-

minantemente em adultos jovens, sendo mais comum
no gênero feminino, na relação de dois para um, tal pre-
dileção pelo gênero feminino tem sido justificada pela
descoberta de receptores para estrógeno nas células
do estroma da lesão7; 55% dos casos ocorrem na man-
díbula e 45% na maxila, sendo a região anterior a mais
envolvida.
Radiograficamente a lesão de células gigantes perifé-

rica, pode aparecer como uma área radiolúcida no osso
subjacente à lesão e eventualmente quando houver pre-
sença de dentes adjacentes à lesão, pode ser observa-
da destruição superficial da crista óssea interdental (Bri-
nhole et al.4, 1996).
Histologicamente, constata-se a presença de um es-

troma de tecido conjuntivo contendo numerosas células
jovens ovóides ou fusiformes, numerosos capilares, fo-
cos de hemorragia e células gigantes multinucleadas
semelhantes a osteoclatos, observação que recente-
mente foi reforçada por estudo imunohistoquimico que
identificou características de osteoclastos nas células
gigantes observadas em lesões contendo células
gigantes3,9-10,12,14.

Relato do caso

Um paciente do gênero masculino, com 25 anos de
idade, compareceu ao ambulatório do Curso de Espe-
cialização em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofa-
ciais da Universidade Paulista de São Paulo, com quei-
xa de aumento de volume progressivo e lento após exo-
dontia realizada há três meses em elemento dentário
com lesão de cárie extensa.
O exame intra-oral revelou uma lesão nodular de ba-

se séssil, localizada sobre o processo alveolar residual,
limitada anteriormente pelo elemento 35 e posteriormen-
te pelo 37 e exibindo projeções em direção ao vestíbulo
e ao assoalho da boca, sua superfície era lisa e brilhan-
te com cor vermelho-escuro e exibia uma área extensa
de ulceração onde entrava em contato com a linha de
oclusão. A palpação possuía consistência fibro-elástica
e apresentava sintomatologia dolorosa (Figura 1).
O exame radiográfico revelou reabsorção do proces-

so alveolar e da crista óssea interdental e presença de
áreas com discreta radiopacidade no interior da lesão
(Figura 2).

Figura 1. Projeções em direção ao vestíbulo e ao assoalho
da boca, sua superfície era lisa e brilhante com
extensa ulceração

Figura 2. O exame radiográfico revelou reabsorção do pro-
cesso alveolar e da crista óssea interdental

As características clínicas e radiográficas conduziram
a hipótese diagnóstica de lesão de células gigantes
periférica. O tratamento indicado foi a remoção total da
lesão.
A exerese da lesão foi realizada sobre anestesia

local, utilizando 1,8 ml de cloridrato de bupivacaina
0,5% com adrenalina 1:200.000 para técnica de
bloqueio pterigomandibular e 1,8 ml de cloridrato de
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mepivacaina 3% com adrenalina 1:100.000 infiltrado no
fundo de sulco vestibular da região posterior da man-
díbula, para facilitar o procedimento cirúrgico através
da hemostasia trans-operatória proporcionada pelo va-
soconstritor. Para a remoção da lesão foi utilizado um
bisturi elétrico com o objetivo de reduzir o sangramento
durante o procedimento; foram realizadas duas incisões
até o periósteo, englobando margens de tecido sadio, a
seguir a lesão foi descolada do osso subjacente e foi
realizada meticulosa curetagem dos espaços medula-
res do osso subjacente a fim de reduzir o risco de reci-
divas; os dentes adjacentes à lesão foram mantidos
(Figura 3).

Figura 3. Observar pontos onde pequenos vasos foram
coagulados para reduzir o sangramento e o osso
subjacente onde foi realizada meticulosa
curetagem

Os fragmentos da lesão foram acondicionados em
formol a 10% e encaminhados com a descrição da le-
são para o Serviço de Anatomopatologia (Figura 4). Os
cortes corados por hematoxilina e eosina demons-
traram uma lesão proliferativa, formada por células
ovaladas e fusiformes, ao lado de numerosas células
gigantes multinucleadas de vários tamanhos e formas.
O estroma mostrou-se fibroso, fibrilar, muito vas-
cularizado com áreas de hemorragia intersticial e
áreas de reabsorção óssea. A lesão exterioriza-se
sendo revestida por epitélio pavimentoso estratificado
paraquerat inizado com sinais de acantose e
hiperplasia, a lâmina própria do tecido conjuntivo
separa o epitélio da lesão subjacente. Caracteristicas
que confirmaram a hipótese diagnóstica inicial (Fi-
guras 5 e 6). No pós-operatório a ferida cirúrgica teve
reparação adequada livre de infecções. O paciente foi
informado sobre as característ icas da lesão e
orientado a realizar retornos anuais de acompanha-
mento durante 5 anos.

Figura 4. Os fragmentos da lesão encaminhados para o
Serviço de Anatomopatologia

Figuras 5 e 6. Os cortes mostraram células jovens ovóides
ou fusiformes, numerosos capilares e células
gigantes multinucleadas

Discussão e Conclusão

A localização da lesão, história e aspectos clínicos
do caso apresentado foram consoantes com a
literatura. Entre achados do caso apresentado, apenas
a reabsorção da crista óssea interdental dos dentes
adjacentes era mais acentuada do que o descrito na
literatura.
O diagnóstico final, obtido através do exame histo-

patológico, é fundamental para o estabelecimento do
prognóstico do caso, que dado o baixo índice de
recidiva desta lesão permitiu a conservação dos dentes
adjacentes à lesão.
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