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Resumo 

O ameloblastoma é um tumor benigno, que surge das células do epitélio 
odontogênico, apresentando-se assintomático no início, dificultando o diagnóstico 
precoce. Este trabalho tem como objetivo relatar um caso de cirurgia bem-sucedida 
de remoção de ameloblastoma desmoplásico mandibular em equino, bem como 
seus achados de imagem e anatomopatológicos. Foi atendido no Hospital 
Veterinário de Grandes Animais da UnB (HVet-UnB), um equino, com 10 anos e 
histórico de aumento de volume na região mandibular. No exame clínico inicial 
apresentava-se com parâmetros fisiológicos normais. Observou-se na região rostral 
da mandíbula massa firme, irregular, contendo os elementos dentários 303,304, 
401, 402, 403, 404, porém os incisivos com intensa mobilidade, demonstrando falta 
de aderência. Foi realizado exame radiográfico nas projeções latero-lateral oblíqua 
direita e esquerda, denotando lesão blástica, com zona de transição permeativa, 
multicavitária, além de edema de tecidos moles circundando a massa óssea, 
acometendo região rostral da mandíbula. Observou-se necrose alveolar com 
consequente perda dos elementos dentários 301 e 302. Foi preconizado a 
realização do tratamento cirúrgico, optando-se pela realização da técnica de 
mandibulectomia rostral bilateral com posterior envio do material para estudo 
anatomopatológico. A análise microscópica revelou alterações condizentes com 
ameloblastoma desmoplásico, que é um subtipo histológico do ameloblastoma, 
caracterizado pelo estroma repleto de colágeno e permeado por pequenas ilhas e 
cordões de epitélio tumoral odontogênico, com pouca tendência a formar estruturas 
císticas. A radiografia é um dos principais exames complementares utilizados para 
a realização da identificação de tumores ósseos em casos de neoplasias orais, 
sendo as projeções intraorais e extraorais, as mais indicadas para a determinação 
da localização, extensão do envolvimento, margem da lesão e presença ou 
ausência de lise óssea ou reação periosteal. Obteve-se bom resultado no 
procedimento cirúrgico, excisionando-se com margem de segurança a região 
afetada. O animal apresentou flacidez do lábio inferior rostral a ressecção, 
protrusão de língua e dificuldade na apreensão de volumoso de tamanho pequeno, 
corroborando com a literatura. Além dessas alterações, devido a perda de peso 
progressiva, optou-se pela eutánasia do mesmo, visto que não apresentava boa 
qualidade de vida. O diagnóstico precoce e a escolha do tratamento adequado, são 
primordiais para possibilitar a preservação da estrutura mandibular, evitando a 
expansão da neoplasia. 
 
Palavras-chaves: neoplasia, odontologia equina, mandibulectomia. 
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Abstract 

Ameloblastoma is a benign tumor that arises from the cells of the odontogenic 
epithelium, presenting itself as asymptomatic at the beginning, making early 
diagnosis difficult. This paper aims to report a case of successful surgery to remove 
mandibular desmoplastic ameloblastoma in an equine, as well as its imaging and 
anatomopathological findings. A 10-year-old horse was treated at the Large Animal 
Veterinary Hospital of UnB (HVet-UnB), with a history of swelling in the mandibular 
region. In the initial clinical examination, the physiological parameters were normal. 
A firm, irregular mass was observed in the rostral region of the mandible, containing 
the dental elements 303,304, 401, 402, 403, 404, but the incisors with intense 
mobility, demonstrating lack of adherence. Radiographic examination was 
performed in the right and left oblique latero-lateral projections, denoting a blastic 
lesion, with a permeative, multicavitary transition zone, in addition to soft tissue 
edema surrounding the bone mass, affecting the rostral region of the mandible. 
Alveolar necrosis was observed with consequent loss of dental elements 301 and 
302. Surgical treatment was recommended, opting for the bilateral rostral 
mandibulectomy technique with subsequent sending of the material for 
anatomopathological study. Microscopic analysis revealed changes consistent with 
desmoplastic ameloblastoma, which is a histological subtype of ameloblastoma, 
characterized by collagen-filled stroma permeated by small islands and cords of 
odontogenic tumor epithelium, with little tendency to form cystic structures. 
Radiography is one of the main complementary exams used to identify bone tumors 
in cases of oral neoplasms, with intraoral and extraoral projections being the most 
indicated for determining the location, extent of involvement, lesion margin and 
presence or absence. of bone lysis or periosteal reaction. A good result was 
obtained in the surgical procedure, excising the affected region with a safety margin. 
The animal presented flaccidity of the rostral lower lip on resection, tongue 
protrusion and difficulty in apprehending small-sized forage, corroborating the 
literature. In addition to these changes, the animal presented progressive weight 
loss, and euthanasia was chosen, since it did not have a good quality of life. Early 
diagnosis and the choice of appropriate treatment are essential to enable the 
preservation of the mandibular structure, preventing the expansion of the neoplasm. 
 
Keywords: neoplasia, equine dentistry, mandibulectomy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Introdução 

 

Aumentos de volume mandibulares em equinos são rotineiramente comuns 

e com frequência associados a traumas ou doenças dentais. Contudo, apesar do 

desconhecimento da prevalência e suposta raridade, as neoplasias mandibulares 

são importantes diferenciais na prática equina. Estas, por sua vez, podem ter 

origem odontogênica, osteogênica ou de tecido mole adjacente às estruturas da 

face (1).  

O ameloblastoma é um tumor benigno, surge das células do epitélio 

odontogênico, porém o estímulo inicial é desconhecido, podendo estar relacionado 

a detritos do esmalte, alterações de desenvolvimento, epitélio de cistos, entre 

outros.  Tem como características ser localmente agressivo, com crescimento lento, 

podendo resultar em alterações ósseas e ulceração intraoral, além de 

deslocamento, mobilidade e reabsorção dentária, raramente metastático, mas com 

alta taxa de recidivas (2, 3, 4). O ameloblastoma desmoplásico, é um subtipo 

histológico do ameloblastoma, caracterizado pelo estroma repleto de colágeno e 

permeado por pequenas ilhas e cordões de epitélio tumoral odontogênico com 

pouca tendência a formar estruturas císticas (5). 

Clinicamente, apresenta-se assintomático no início, dificultando o 

diagnóstico precoce, podendo atingir grandes proporções, com aspecto firme, 

indolor à palpação e estendendo-se externamente na face ou cavidade oral (6). Os 

sinais clínicos mais evidente são halitose, presença de úlceras bucais, dificuldade 

na apreensão e mastigação dos alimentos, podendo resultar em prejuízos na 

função dentária e tecidos adjacentes, além de perda de peso e anorexia (7).  

Os exames complementares são de extrema importância para o auxílio no 

diagnóstico do ameloblastoma. Os exames de imagem, tais como, radiografia, 

tomografia computadorizada e ressonância magnética são recomendados, porém, 

para a confirmação e diferenciação do tumor, é necessária a realização de exame 

histopatológico (6,7).  

O tratamento depende da extensão e gravidade da lesão, pois na maioria 

das vezes a remoção cirúrgica com ampla área de segurança é o mais preconizado 

(4). A associação de métodos químicos, como aplicação de solução de Carnoy, um 

agente cauterizante de moderada penetração tissular, rápida fixação local e com 
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ação hemostática no tratamento do ameloblastoma, deve ser utilizada com cautela, 

devido as principais complicações serem deiscência dos pontos, além de infecção 

pós operatória (8). O presente trabalho objetiva relatar a ocorrência do 

ameloblastoma desmoplásico em um garanhão da raça Mangalarga Marchador e o 

uso da madibulectomia rostral bilateral como método de tratamento. 

 

2 Relato de caso 

 

Foi atendido no Hospital Veterinário de Grandes Animais da UnB (HVet-

UnB), um equino, macho, Mangalarga Marchador, com 10 anos de idade, que 

apresentava aumento de volume na região mandibular. Foi solicitado atendimento 

Médico Veterinário na propriedade, onde observou-se que além do aumento de 

volume, havia perda de elementos dentários (Figuras 1A e 1B), encaminhando-se 

o animal para atendimento no Hvet-UnB.  

   

Figura 1. A) e B) Massa em região rostral da mandíbula, com perda 
de elementos dentários. Fonte: Arquivo do proprietário. 

No exame clínico inicial, o animal apresentava estado de consciência e 

comportamento alerta, mucosas conjuntivais e orais normocoradas, tempo de 

preenchimento capilar 2 segundos, linfonodos não reativos, frequência cardíaca de 

40 batimentos por minutos (20-40bpm), frequência respiratória de 20 movimentos 

por minutos (18-20mpm), normomotilidade e temperatura retal de 37,6°C (37,5-

38,5°C), escore corporal 2 (escala de 1-5). Foi observado na região rostral da 

A B 



 

 

mandíbula massa firme, irregular, contendo os elementos dentários 303, 304, 401, 

402, 403, 404, porém os incisivos com intensa mobilidade, demonstrando falta de 

aderência.    

Foi realizado exame radiográfico nas projeções látero-lateral, látero-lateral 

oblíqua direita e esquerda (LL, LL OBL D/E), denotando lesão blástica, com zona 

de transição permeativa, multicavitária, além de edema de tecidos moles 

circundando a massa óssea, acometendo região rostral da mandíbula (Figura 2A a 

2C).  

  

 

Figura 2. Exame radriográfico da região mandibular de um equino. A) e B) 
lesão multicavitária (seta vermelha), projeção latero-lateral 
esquerda e direita. C) presença do dente 303 (seta azul), projeção 
látero-lateral oblíqua esquerda. Fonte: Hvet- UnB. 

Foi preconizado a realização do tratamento cirúrgico, optando-se pela 

realização da técnica de mandibulectomia rostral bilateral com posterior envio do 

material para estudo anatomopatológico. A sedação do animal foi realizada 

LL - E LL - D 

LL Oblíqua E 

A B 

C 
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utilizando xilazina 10%1 (1,1mg/Kg), seguida de indução com associação de 

midazolam² (0,04mg/Kg) e cetamina³ (2,2mg/Kg). Foi necessário repique de 

cetamina³ (1,8mg/Kg) para a realização da entubação orotraqueal. O equino foi 

posicionado em decúbito dorsal para a cirurgia, permanecendo durante o 

procedimento em manutenção anestésica de isufluorano⁴. Realizou-se bloqueio 

dos nervos alveolares inferiores direito e esquerdo com lidocaína 2% sem 

vasoconstritor⁵ (1,4mg/Kg) e ropicavaína⁶ (0,53mg/Kg).  

Foram realizadas imagens radiográficas antes e depois da sínfise 

mandibular ser exposta, com intuito de obter uma boa margem de segurança 

(Figura 3A). O procedimento cirúrgico iniciou-se com incisão transversal na mucosa 

da porção lingual dos incisivos ventralmente à massa, realizando-se divulsão com 

tesoura romba e elevador periosteal, para acessar o osso mandibular. Realizou-se 

aumento dessa incisão, unindo-a à uma segunda incisão gengival na face labial 

dos incisivos de ambos os lados, ventral à massa e estendida até o segundo pré-

molar. A sínfise mandibular foi exposta após divulsão, permitindo a ressecção dos 

ramos mandibulares com auxílio do fio serra e seguido de arredondamento das 

bordas ósseas (Figuras 3B a 3D). A borda óssea exposta foi recoberta pelo flap de 

mucosa da face lingual e suturada com padrão Sultan com fio ácido poliglicólico 2-

07 e os flaps de mucosa lingual e labial foram aproximados e suturados com padrão 

simples separado, com fio ácido poliglicólico número 17 (Figura 3E).  

 

 

 

 

LL - E 

 

 

A 

 

 



 

 

  

                  

Figura 3: Mandibulectomia rostral bilateral. A) Exame radiográfico na projeção 
latero-lateral esquerda, denotando a margem de segurança para 
realização da incisão cirurgica (setas brancas). B) Massa firme, 
presença dos elementos dentários 401, 402, 403 e 404. C) Incisão 
realizada ventral a massa. D) Visualização bordas ósseas (seta 
amarela). E) Sutura dos flaps (borda labial e lingual).  Fonte: Hvet - 
UnB. 

A avaliação macroscópica da biopsia demonstrou que o fragmento media 17 

x 14 x 7 cm, revestido por mucosa oral no segmento caudal,  contendo 4 dentes 

incisivos que apresentavam intensa mobilidade e falta de aderência à mandíbula, e 

2 dentes caninos. Na porção rostral do fragmento notou-se massa pobremente 

delimitada, rósea, de superfície rugosa. Ao corte era caudalmente delimitada por 

B C 

E 

 

 

D 
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Figura 4. A e B Fragmento mandibular de equino, encaminhado para 
biópsia. Fonte: LPV-UnB. 

lâmina óssea; macia, densa, esbranquiçada homogênea e infiltrava-se em sentido 

caudal, substituindo e destruindo o tecido mandibular (Figura 4A e 4B). Margem 

cirúrgica não comprometida. 

  

 

 

A análise microscópica revelou lesão neoplásica expansiva, 

moderadamente celular e pobremente delimitada, composta por inúmeras 

formações trabeculares celulares finas e irregulares, frequentemente 

anastomosadas e ilhas de tecido estrelado e frouxo margeadas por abundante 

estroma fibroso. As trabéculas e ilhas estavam delimitadas por células basais 

pequenas, dispostas paralelamente, com o citoplasma escasso, núcleo oval a 

alongado, com cromatina hipercromática ou finamente pontilhada, com a 

evidenciação de um ou dois nucléolos. Anisocitose e anisocariose moderadas. 

Adicionalmente, circundando externamente os cordões celulares e ilhas havia 

extensa faixa de células fusiformes, moderadamente pleomórficas, frequentemente 

formando áreas nodulares desorganizadas, entremeadas pelas trabéculas 

tumorais, células fusiformes apresentando figuras de mitose, capilares sanguíneos 

e células eosinofílicas multinucleadas compatíveis com osteoclastos. Mais 

externamente, essas faixas estavam delimitadas por abundante tecido conjuntivo 

fibroso. A superfície da lesão apresentava extensas áreas de ulceração do epitélio 

gengival, com acentuada inflamação eosinofílica associada a intensa reação do 

epitélio escamoso remanescente. Tais achados microscópicos possibilitaram o 

diagnóstico de ameloblastoma desmoplásico (Figura 5). 

 

A                                                                                      B 



 

 

 

Figura 5. Imagem histopatológica referente a ameloblastoma em equino. 
Trabéculas e ilhas compostas por ameloblastos neoplásicos 
(seta preta). Fonte: LPV- UnB. 

Na terapia pós-operatória utilizou-se ceftiofur8 (4,4mg/Kg, IV, SID), durante 

7 dias, analgesia e terapia anti-inflamatória com dipirona9 (25mg/Kg, IV, BID, 5 dias) 

flunixin meglumine10 (1,1mg/Kg, IV, SID, 3 dias), morfina11 (0,1mg/Kg, SC, BID, 3 

dias), cetamina3 (0,5mg/Kg, SC, TID, 10 dias) e dexametosa12 (0,2mg/Kg, IV, SID, 

3 dias). Foi instituído a limpeza da cavidade oral com solução de clorexidine 

0,12%13, pelo menos duas vezes ao dia, associado a crioterapia durante 10 minutos 

e se necessário, sondagem nasogástrica para administração de água e alimento, 

este último associado com suplementação com três complexos vitamínicos 

distintos14,15,16 .   

No pós-operatório imediato, o animal demonstrou interesse por feno, porém 

teve dificuldade na ingestão de água, sendo necessário a sondagem nasogástrica 

durante 3 dias. Com o decorrer dos dias, o animal conseguiu adaptação para a 

ingestão de água, feno e ração peletizada, porém apenas após 30 dias que 

conseguiu realizar apreensão de capim. Mesmo com a readequação mastigatória, 

o cavalo apresentou perda de peso progressiva. Foram realizados 

acompanhamentos radiográficos a cada 30 dias, para avaliação da cicatrização 

e/ou surgimento de metástases (Figura 6A e 6B).  
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Figura 6. Avaliação radiográfica obtida uma semana após a cirurgia. A) 
Projeção intraoral. B) Projeção lateral esquerda. Fonte: Hvet - UnB. 

No terceiro dia de pós operatório, após realização do exame hematológico, 

observou-se que o animal apresentava o volume globular (VG) 16, sendo 

necessário a realização de transfusão sanguínea (Tabela 1, marcação laranja). 

Com o acompanhamento periódico do hemograma, denotou-se que o mesmo 

apresentava um quadro de anemia crônica, mesmo sendo suplementado e estando 

disponível alimentação de qualidade.  

Tabela 1: Exame Hematológico de Garanhão com Ameloblastoma Desmoplásico 
em Mandíbula. Fonte: Laboratório de Patologia Clínica Hvet- UnB. 

 VG (32-47) Hemácias (6,4-10) Hemoglobina (11-17) Leucócitos (5,2-13,9) 

16/09 27 4,21 7,9 7,35 

21/09 21 3,61 6,1 18,6 

23/09 16 2,58 4,9 8,05 

24/09 22 4,56 8,3 8,5 

06/10 27 5,48 10,1 8,9 

16/11 28 5,38 10,2 8,0 

29/11 25 4,86 9,2 7,4 

20/12 23 4,56 8,5 7,5 

26/01 24 4,28 8,1 12,8 

 

Além do exame hematológico, foram realizados exames bioquímicos com 

ênfase nas enzimas fosfatase alcalina (FA) e lactato desidrogenase (LDH), visto 

que essas podem evidenciar um prognóstico ruim ao animal. Dessa forma, a FA foi 

avaliada nos dias 90º, 117º e 126º, onde os resultados se mantiveram dentro da 

Intraoral LAT - E 

B A 



 

 

normalidade. O LDH foi avaliado nos dias 117º e 126º, com resultado de 37,1 e 566 

(162-412UI/L), respectivamente, seguindo as referências de  THRALL (2007). 

Uma semana após a cirurgia, observou-se durante a limpeza da ferida 

deiscência de pontos, além de acúmulo de comida na região. A ferida cirúrgica 

cicatrizou por segunda intençao, porém devido a deiscência houve uma demora no 

processo cicatricial. As principais sequelas estéticas foram flacidez do lábio inferior 

rostral a ressecção, protrusão de língua e dificuldade de apreensão de volumoso 

de pequenos tamanhos. 

No vigésimo oitavo dia, observou-se aumento de volume na região lateral 

direita da mandíbula, que a palpação da cavidade oral denotou que o elemento 

dentário 408 apresentava-se fora do eixo. No dia seguinte, foi realizada  exame 

radiográfico (Figura 7) e odontoplastia, observando-se giroversão do dente 408, 

degrau no 108, rampa no 306, pontas de esmalte dentário nas faces vestibular e 

lingual dos dentes, laceração em face vestibular direita e corte em língua com 

aproximadamente 15cm de comprimento.  

 

Figura 7. Avaliação radiográfica, projeção lateral direita, denotando 
alteração no elemento dentário 408 (seta verde). Fonte: Hvet - 
UnB. 

No nonagésimo dia de pós-operatório foi observado ao exame radiográfico 

discreta formação de calo ósseo fibroso do lado esquerdo da mandíbula (Figura 8A 

e 8B). Devido a suspeita de metástase, foi realizado exame bioquímico com ênfase 

na fosfatase alcalina, porém o resultado estava dentro do fisiológico para a espécie. 

Após 18 dias foi realizado nova imagem radiográfica, onde observou-se aumento 

do calo ósseo. 

LAT - D 
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Figura 8. Avaliação radiográfica após 90 dias, nas projeções ventro-lateral-
dorsolateral (8A) e dorso-lateral-ventro-lateral (8B) oblíqua esquerda, 
demonstrando reação óssea próximo ao local da cirurgia (seta vermelha). 
Fonte: Hvet - UnB. 

Após 60 dias da cirurgia, observou-se aumento de volume na região 

mandibular próximo ao local da cirurgia, com presença de fístula que se 

comunicava com a cavidade oral, gerando dor e incômodo à manipulação, além de 

acúmulo de comida no local.  

O animal apresentava perda de peso progressiva, sem ganho de massa 

muscular, mesmo sendo suplementado e disponibilizado alimento de qualidade. 

Posteriormente, observou-se maior dificuldade na apreensão dos alimentos, 

mesmo com a readequação alimentar com feno/capim, que eram cortados em 

tamanhos menores. Dessa forma, no 127º dia de tratamento, optou-se pela 

eutanásia, devido este não apresentar uma boa qualidade de vida.  

Foi realizada a necropsia, observando-se macroscopicamente complexo de 

ondas nos dentes 106,107,108, 406, 407 e 408 (círculo laranja - Figura 9A), 

giroversão no dente 408 (círculo roxo – Figura 9B), diastema aberto entre os dentes 

306 e 307 (seta vermelha – Figura 9B), diastema em válvula entre os dentes 106 e 

107, 107 e 108, 206 e 207, 208 e 209, 307 e 308, 406 e 407, 409 e 410 (setas 

verdes – Figuras 9B e C), pontas de esmalte dentário na face vestibular, úlceras 

em barra inferior (setas amarelas – Figura 9C), área focalmente extensa enegrecida 

e com aspecto de lise óssea na mandíbula (seta azul – Figura 9D). O diagnóstico 

morfológico denotou no pulmão fibrose focalmente extensa, e hiperplasia do tecido 

linfóide associado ao brônquio. Realizou-se a tomografia computadorizada (TC) e 

o exame radiográfico da cabeça post mortem, com intuito de evidenciar presença 

DLVL - E VLDL - E 
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de recidiva ou metástase em outras regiõe. As imagens da TC revelaram 

remodelação e exocitose (Figura 10A a 10D) e o exame radiográfico denotou 

aumento da reação óssea na região rostral mandibular (Figura 11A e 11B). 

  

  

Figura. 9 A) Complexo de ondas (círculo laranja). B) Diastema aberto (seta vermelha) 
e em válvula (setas verdes), giroversão do dente 408 (círculo roxo). C) 
Úlceras (setas amarelas), diastemas em válvula (setas verdes). D) Área 
e necrose (seta azul). Fonte: LPV - UnB. 
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Figura 10. A a D. Imagens da tomografia computadorizada da 
cabeça, denotando remodelamento em região 
mandibular (seta branca). A e C Imagens referentes a 
dente 408 com giroversão (seta amarela). A) projeção 
lateral direita. B a D) projeção ventral.  Fonte: Scan 
Diagnósticos Veterinário. 
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Figura 11: Exame radiográfico da região mandibular de equino, denotando 
aumento da reação óssea (setas pretas). A) projeção latero-lateral 
oblíqua esquerda e B) projeção latero-lateral oblíqua direita. 
Fonte: Hvet - UnB. 

 3 Discussão 

As afecções de cabeça e pescoço em equinos são frequentes, sendo na 

maioria das vezes relacionadas a traumas ou doenças odontológicas. A avaliação, 

diagnóstico e tratamento requerem a intervenção de profissionais qualificados, com 

intuito de alcançar resultados positivos (1). No caso em questão, a demora na busca 

de atendimento do animal prejudicou a recuperação, devido à grande porção da 

mandíbula acometida.  

As neoplasias mandibulares podem ter origem odontogênica, osteogênica 

ou de tecidos moles adjacentes às estruturas da face (1). O relato em questão 

aborda um caso de ameloblastoma desmoplásico em região rostral da mandíbula, 

que é um tumor de origem do epitélio odontogênico, considerado raro em humanos 

e também em animais, tendo em vista que representa 1% dos tumores na 

mandíbula em cães e cavalos, sendo, porém, a neoplasia odontogênica mais 

comum nestas espécies (10).  

Trata-se de neoplasia benigna, sendo infrequente a formação de metástase, 

mas com alta taxa de recidiva (2,3), com crescimento lento, porém alto teor de 

agressividade, podendo causar lesões ósseas e ulcerações intraorais, tipicamente 

indolor, podendo levar ao distanciamento, flexibilidade e reabsorção dentária. Os 

achados clínicos, radiográficos e histopatológicos do presente caso de 

ameloblastoma desmoplásico acometendo a região rostral da mandíbula são 
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similares aos descritos por BASTOS (2015) e MORGAN (2019), porém no relato 

em questão não foi observado recidiva da neoplasia.   

O ameloblastoma desmoplásico é um subtipo histológico do ameloblastoma, 

caracterizado pelo estroma repleto de colágeno e permeado por pequenas ilhas e 

cordões de epitélio tumoral odontogênico, com pouca tendência a formar estruturas 

císticas (5), corroborando com o resultado da biopsia realizada no presente caso. 

A localização mais frequente do ameloblastoma é a região rostral da 

mandíbula (2), correspondendo com o caso em questão que apresentava a lesão e 

aumento de volume na região, com consequente perda e mobilidade de dentes 

incisivos e caninos. 

Com o histórico e avaliação inicial do animal, foram observadas alterações 

como dificuldade na apreensão e mastigação dos alimentos, com consequente 

prejuízo da função dentária e dos tecidos próximos, levando a anorexia, perda de 

peso, halitose e presença de úlceras na cavidade oral, corroborando com o descrito 

por KUTZLER (2007), comprovando que esta neoplasia leva a alterações 

significativas.  

O ameloblastoma inicialmente é assintomático, levando ao diagnóstico 

tardio, que pode favorecer a formação de massas com aspecto firme, atingindo 

grandes proporções que estendem-se na parte externa da face ou cavidade oral, 

sendo geralmente indolor à palpação (6), características  observadas  no animal, 

onde o mesmo apresentava a massa em crescimento avançado na região rostral 

da mandíbula, além de edema e consequente perda de elementos dentários e 

dificuldade da apreensão de alimentos volumosos de tamanhos pequenos.  

Segundo  THRALL (2007), a anemia em doenças crônicas é comumente 

relatada em animais domésticos, sendo relacionada a processos inflamatórios, 

infecção, trauma e neoplasias. No caso, o animal apresentava ameloblastoma 

desmoplásico na região mandibular, além de inflamação local, corroborando com o 

descrito.   

Segundo LEONARDI (2012) o aumento da fosfatase alcalina (FA) e 

desidrogenase lática (LDH) em lesões ósseas tumorais são evidências sorológicas 

de mau prognóstico, embora não patognomônicas, visto que a FA está relacionada 

com proliferação óssea e LDH lise celular.  Neste animal o aumento do LDH foi 

evidenciado no 126° dia de pós operatório, coincidindo com o exame radiográfico, 



 

 

que denotou reação óssea na região mandibular. Além de denotar lise celular, essa 

enzima quando elevada pode estar relacionada a quadros de rabdomiólise de 

esforço, miodegeneração nutricional, associada a deficiência de vitamina E e 

selênio (11,9).  

A radiografia é um dos principais exames complementares utilizados para a 

realização da identificação de tumores ósseos (12), e em casos de neoplasias orais 

o mais indicado são as projeções intraorais e extraorais (13) para a determinação 

da localização, extensão do envolvimento, margem da lesão e presença ou 

ausência de lise óssea ou reação periosteal (14) sendo realizadas no presente 

relato, as projeções látero-lateral, látero-lateral oblíqua, intraoral, dorso-ventral e 

ventro-dorsal oblíquas. 

Radiograficamente, o ameloblastoma é caracterizado como uma lesão 

blástica de limites pouco nítidos, semelhantes a bolha de sabão ou favo de mel e 

que pode mimetizar fibroses, onde reabsorção radicular e neoformação óssea 

podem também estar presentes (2). O exame radiográfico do caso acima denotou 

lesão blástica, com zona de transição permeativa, multicavitária, além de edema 

de tecidos moles circundando a massa óssea, acometendo região rostral da 

mandíbula, além de necrose alveolar.  

É de grande importância associar os achados radiográficos com a biopsia 

(1,13) a fim de se diferenciar processos neoplásicos daqueles inflamatórios ou 

degenerativos. Macroscopicamente, diagnósticos diferenciais incluem o carcinoma 

de células escamosas, fibrossarcoma, linfoma, tumor de bainha de nervo periférico, 

fibroma ossificante, osteossarcoma (1). A biopsia, por sua vez, pode ser guiada por 

exame ultrassonográfico ou radiográfico, fornecendo um diagnóstico definitivo ao 

caso (12), como foi concluído neste estudo, porém a biópsia foi realizada após a 

excisão cirúrgica, denotando o não comprometimento da margem de segurança.  

Os exames de imagem são de grande importância para auxílio no 

diagnóstico de lesões de cabeça e pescoço, porém na medicina equina a utilização 

de tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM) é de uso 

limitado, devido a alto custo, necessidade de adaptação de uma mesa e anestesia 

geral (15). Devido as limitações da tomografia a pequenos animais na cidade e 

região, realizou-se apenas o exame da cabeça pós-morten, observando-se 

remodelamento e exocitose em região rostral da mandíbula próxima ao local da 
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cirurgia, giroversão no dente 408, mas não foram encontradas alterações que 

demonstrassem recidiva e/ou metástase.  

As alterações dentárias influenciam diretamente no processo de digestão, e 

na saúde intestinal, visto que a mastigação adequada leva a melhor trituração dos 

alimentos com diminuição no tamanho das partículas e maior digestibilidade dos 

alimentos (16). No presente relato, o animal apresentava alterações dentárias 

significativas que podem ter atrapalhado o aumento da digestibilidade dos 

alimentos,  levando a perda de peso progressiva.  

A giroversão é uma alteração odontológica relacionada ao posicionamento 

anormal, no qual o dente afetado realiza uma rotação em torno do seu próprio eixo, 

consequentemente levando a alterações em dentes próximos, além do acúmolo de 

alimento e bactérias (17). Neste animal, a giroversão ocorreu no dente 408, 

provocando acúmulo de comida e consequentemente complexo de onda nos 

dentes 106,107,108, 406, 407, além de rampa no 108, levando a quadros de dor e 

dificuldade no ciclo mastigatório. DIXON (2017) relata que a giroversão pode ser 

causada por alterações nas forças ortodônticas relacionadas a pressão e/ou 

direção anormal do ciclo mastigatório. Em cavalos é comumente descrita em 

animais mais velhos, sendo secundária a negligências odontológicas e dor oral. No 

relato em questão, não temos o histórico de realização de tratamento odontológico 

do animal, porém foram observadas alterações significativas no mesmo quando 

internado no hospital.  

O tratamento depende da extensão e gravidade da lesão (4). Devido às 

dificuldades de respiração e mastigação, os animais comumente desenvolvem 

baixa qualidade de vida e opta-se pela eutanásia. No entanto, em alguns casos, a 

remoção cirúrgica é possível e oferece um bom tempo de sobrevida (19), optando-

se pela realização do tratamento cirúrgico, com técnica de mandibulectomia rostral 

bilateral, conforme descrito por AUER (2006). Não existem relatos na literatura de 

complicações graves na realização da mandibulectomia (20, 21), porém CÂMARA 

(2017) relatou a dificuldade na adaptação do animal no pós operatório, como uma 

complicação crucial e que necessita de empenho da equipe. No caso, o animal 

apresentou dificuldade na ingestão de água nos três primeiros dias, sendo 

necessária a sondagem nasogástrica, a readequação alimentar foi dificultosa, pois 



 

 

este conseguia realizar apreensão do feno, mas só conseguiu apreender capim 

após um mês de pós operatório.  

MENDEZ‐ANGULO (2014) concluiu mandibulectomia rostral em equinos 

pode ser realizada sem a estabilização interna e/ou externa das hemiarcadas com 

colocação de material ortopédico, resultando em funcionalidade e estética 

aceitáveis. No presente caso, não foram realizadas as estabilizações, e observou-

se na tomografia computadorizada formação de união fibro-óssea na região das 

margens seccionadas.  

O diagnóstico precoce e a escolha do tratamento adequado são primordiais 

para possibilitar a preservação da estrutura mandibular, evitando a expansão da 

neoplasia (23), o que difere do caso relatado, pois este apresentava grande 

evolução neoplásica e com consequentes alterações de elementos dentários e ciclo 

mastigatório.  

No sétimo dia do pós operatório observou-se deiscência de pontos, além do 

acúmulo de comida na região. De acordo com MENDEZ‐ANGULO (2014) acredita-

se que estas complicações possam estar relacionadas a movimentação das 

hemiarcadas, sendo descritas em pequenos animais e equinos após 

mandibulectomia.  

Segundo SPONSELLER e AUER (2006), as sequelas pós cirúrgicas não 

afetam a sobrevida dos cavalos, sendo as principais complicações flacidez do lábio 

inferior rostral a ressecção, protrusão de língua e dificuldade na apreensão de 

volumoso de tamanho pequeno (20, 23), tais alterações foram observadas, além 

da perda progressiva de peso, consequentemente afetando o bem-estar do animal 

em questão.  
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4 Conclusões 

 

 Através da investigação clínica, exames de imagens e análise 

histopatológica, foi possível estabelecer o diagnóstico definitivo de ameloblastoma 

desmoplásico. O caso em questão demonstrou o sucesso da cirurgia e a 

importância da associação de exames complementares, porém o animal 

apresentou complicações no pós operatório que afetaram sua sobrevida, 

consequentemente, sendo optado pela eutanásia. O diagnóstico e tratamento 

precoce de alterações na cavidade oral são de extrema importância, podendo evitar 

a perda de função dentária e tecidos adjacentes.  

 

Fonte de Aquisição  

1 Equisedan. JA Saúde Animal. Patrocínio Paulista/SP. Brasil 

2 Midazolam, Hipolabor Farmacêutica Ltda., Sabará/MG. Brasil 

3 Cetamin 10%, Syntec do Brasil Ltda., Santana de Parnaíba/SP. Brasil 

4 Isoforine 100%, Cristália - Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., Itapira/SP. Brasil 
5 Cloridrato de Lidocaína sem vasoconstritor 2%, Hypofarma - Instituto de Hypodermia e 

Farmácia Ltda, Ribeirão das Neves/MG. Brasil 

6 Ropi 7,5mg/mL, Cristália - Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., Itapira/SP. Brasil 

7 Ácido Poliglicólico, Bioline fios cirúrgicos LTDA, Jundiaí/SP. Brasil 

8 Microflud Ceft. Vetanco. Vinhedo/SP. Brasil 

9 D- 500. Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda. Campinas/SP. Brasil 

10 Flunixin injetável. Chemitec Agro-Veterinária Ltda. São Paulo/SP. Brasil 

11 Dimorf. Cristália – Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. Itapira/SP. Brasil 

12 Dexaflan. Lema Biologic do Brasil Ltda. Vespasiano/MG. Brasil 

13 Riohex Gard 0,12%. Indústria Farmacêutica Rioquímica Ltda. São José do Rio Preto/SP. 

Brasil 

14 Hemolitan. Vetnil Ind e Comp de Produtos Veterinários Ltda. Louveiro/SP. Brasil 

15 Glicopan Energy. Vetnil Ind e Comp de Produtos Veterinários Ltda. Louveiro/SP. Brasil 

16 Organew. Sanphar Saúde Animal Ltda. Campinas/SP. Brasil 
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