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RESUMO 
O objetivo desse trabalho foi o de verificar o padrão de ceratiwzaqão mais freqiaente nos ceratocistos odontogii.nicos 

diagnos~cados no LaboraB-brio de Patologia da FB/UFRGS. Foram selecioriados no total 54 casos de ceratocistos 
~dontogê~iicos, ser~do 39 ('92%) com paracerathizaqão e 15 (28%) ortoceratínização. Constataram-se 4 (7%) recidivas, 

serido 3 em cistos com paraceratinizagão. Sugere-se que o padrão de ceralhizagão apresenta relaqão com o 
comportamento dessa patologia. 
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SUMARY 
These study have compared the keratinization pafern in epithelíal Iining of 54 Odontogenic Meratocysts. A11 cases were 

registered In the Dental Çchool Oral Fathology Laboratory of the Uriiversidade Federal do Rio Grande do Sul. Thirty nine 
(72%) cases presented paraceratiniza6ion in their liiraing and 15 (28%) presented orthokeratinizatisn. Receirence ocurred 

111 4 (7%)cases, 3 of then~ presenting yaraceratinized Bining. Ht is sugested that the ksratlnization gatern changes the 
biological behavior B P ~  Odontogenic Keralocyst. 
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1ataadua;Zo 
0 ceratocisto odontogênico é 

uma Icsão distinta entre os cistos 
sd<sntsgêa%icos. Ao contrálrio do que o 
nome desta lesiio pode sugerir, a 
ceratinizagão não representa uma ca- 
racterástica diagnastica ja que várias 
lesóes clsticas dos maxilares apresen- 
tam formac;áo de ceratina. 

Suas caracteristicas histol6gicas 
siio especifncaç, compreeradendo cavi- 
dade cistaca irregular, revestimento 
epbtelial com poucas camadas de célu- 
Paç onde a camada bãsal se dispõe em 
paliqada. A união epitélio coiijuntivca é 
em Bnha seta e pode-se constatar cerati- 
nnzaqão do tipo oito ou paraceratina 

O seratocisto odontog6nico é 
uma lesão que apresenta índice de re- 
cidiva alto. Este comportamento pode- 
ria estar relacionado ao tipo de 
ceratinizagão apresentado. Portanto o 
objetivo deste trabalho foi verificar o 
tipo de ceratinlzaqão presente nos ca- 
sos diagnosticados no Laboratbrio de 
Patologia Bucal da Faculdade de 
Odontologia da Universidade Federal 
do Ko Grande do Sul. 
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Existem outras denorninaqOes 
para o ceratocisto, como: cisto primor- 
dial, cisto epidermóide dos maxilares 
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e discmbrioplasia epidérmica dos ma- 
~ i l a r e s .~  

A preseiiqa de ceratina no inte- 
rior de lesões císticas dos maxilares 
ocorre em outros tipos de cistos (foli- 
cular, residual, radicular e fiss~ral) .~,~, '~ 

O padrão histolBgíco do cerato- 
cisto é específico e o separa de todos 
os Caracteriza-se por uma 
cápsu1a fibrosa livre de infiltrado iil- 
flarnatbrio e relativamente delgada?,3,7,11 
Há presença de rnicrocistos e ilhas 
e p i t e l i a i ~ . ~ , ~  A cavidade cística é 
revestida por epitélio estratificado pa- 
vimentos~ com poucas camadas de cé- 
P~las.~,~," A camada basal é bem defi- 
nida, disposta em paliiqada e está cons- 








