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Resumo
Introdução – A esclerose sistêmica (ES) é uma doença de natureza inflamatória crônica, de

natureza auto imune, que apresenta envolvimento de pele, órgãos internos e sistema músculo
esquelético. Este estudo visou avaliar a freqüência e descrever, numa população brasileira, as
principais alterações ósseas mandibulares em pacientes com ES. Material e Método – Para este
estudo, desenvolvido no Departamento de Diagnóstico por Imagem da Universidade Federal de
São Paulo, foram selecionados 25 pacientes, com diagnóstico estabelecido de ES, em
tratamento no Ambulatório de Doenças do Tecido Conjuntivo da mesma escola. Os pacientes fo-
ram examinados clinicamente e submetidos à radiografia panorâmica, sendo que todas foram in-
terpretadas pelo mesmo examinador. Dos 25 pacientes examinados, 22 eram mulheres e 3 ho-
mens. Resultados – Neste estudo, foi encontrado a freqüência de 28% (7/25) de osteólise em
mandíbula. Na distribuição por região anatômica foi observado o envolvimento do ângulo da
mandíbula em seis pacientes, sendo que três apresentaram osteólise unicamente em ângulo, e
em três pacientes foi observada associação do ângulo com ramo ascendente, ângulo com pro-
cesso coronóide e ângulo com ramo ascendente e côndilos. Em um paciente foi observado o
envolvimento apenas dos ramos ascendentes. As áreas de reabsorção observadas variaram
desde uma erosão da cortical mandibular até intensa destruição dos côndilos, ramos e proces-
sos coronóides. Conclusão – As áreas de reabsorção óssea relacionadas à ES são exclusivas na
mandíbula, acometendo 28% da amostra. A freqüência de envolvimento da mandíbula é similar
à da literatura e as áreas mais atingidas são ângulo, ramo ascendente, côndilo e processo co-
ronóide, em ordem decrescente.

Palavras-chave: Escleroderma sistêmico; Reabsorção óssea; Doenças mandibulares, radio-
grafia

Abstract
Introduction – Systemic sclerosys (SS) is an inflamatory auto immune nature disease, which

envolves skin, internal organs and musculoskeletal system. This study aimed evaluates the
frequency and describes, in a Brazilian population sample, main mandibular bone changes in
patients with SS. Material and Method – For this study 25 patients had been selected with SS
established diagnosis, which are in treatment at the Smbulatory of Illnesses of the Conective
Tissues developed in the department of image diagnosis of the Federal University of São Paulo.
The patients had been examined and submitted to panoramics radiographies and those had
been evaluated by the same radiologist 22 were female and 3 male. Results – The frequency of
28% (7/25) mandibular osteolysis was observed. Regarding anatomic distribution, the
envolvement of mandibular angle in 6 patients was observed being that 3 had presented
osteolysis solely in angle and 3 others, an association of angle and ramus, angle with coronoid
process and angle with ramus and condyles. In one patient the envolvement only of the ramus
occurred. The resorption areas had varied since a mandibular cortical erosion to one intense
destruction of condyles, ramus and coronoid processes. Conclusions – The bone resorption
areas relate to SS occurred exclusive in mandible reaching 28% of the sample. The frequency of
mandibular involviment as same as founded in the literature data are angle, ramus, condyles and
coronoid process in decreasing order.
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Introdução

A esclerose sistêmica (ES) é uma doença inflamatória
crônica de origem desconhecida, de perfil auto-imune,
caracterizada por deposição excessiva de colágeno e
glicosaminoglicanos no tecido conjuntivo da derme e
dos órgãos internos10,12. É uma doença de baixa
incidência, em média 4 a 19 novos casos por milhão de
habitantes, com predileção pelo gênero feminino (4:1)10.
A faixa etária mais atingida encontra-se entre a 3ª e 5ª
décadas26.
A doença apresenta variadas manifestações clínicas,

sendo geralmente o fenômeno de Raynaud sua primeira
manifestação; espessamento cutâneo; dismotilidade
esofágica; doença pulmonar restritiva; hipertensão pul-
monar; artralgias e cardiopatias10,12,26. O tecido conjunti-
vo sofre um processo de fibrose, e a microcirculação
apresenta um espessamento vascular até a obliteração
total por deposição de colágeno, levando às manifesta-
ções clínicas em variados graus de severidade22. O es-
pessamento cutâneo (escleroderma) apresenta, segun-
do Kayser e Andrade10 (2004), uma fase inicial de ede-
ma que a torna túrgida e brilhante, seguindo-se de uma
fase indurativa, onde a pele passa a ter um aspecto res-
secado, áspero e inelástico; gradativamente, na maioria
dos pacientes, a pele passa a assumir um aspecto atró-
fico e fino. O acometimento da face pelo espessamento
cutâneo é um achado comum8,25,27.
O envolvimento do tecido ósseo é observado fre-

qüentemente nas erosões das porções intermediárias e
terminais das falanges, secundário ao envolvimento cu-
tâneo das extremidades, e mais raramente nas 2ª e 5ª
costela e na porção distal da clavícula2.
A ES apresenta uma gama de alterações clínicas bu-

cofaciais, variáveis conforme o grau de desenvolvimen-
to da doença. A mais comum é o enrigecimento da pele
facial, devido à excessiva deposição de colágeno na
derme27. Outros sinais, como o afilamento do dorso na-
sal e a ausência das linhas de expressão faciais são
constantemente observados10. Teleangiectasias da face
e da mucosa bucal foram observadas por Weisman e
Calcaterra25 (1978).

A diminuição do volume labial e o seu endurecimento,
associado à rigidez facial, leva à diminuição do períme-
tro bucal (microstomia) com limitação da abertura bucal
máxima11,25,27. Estes achados trazem limitação na eficiên-
cia mastigatória e dificuldade na higiene bucal rotineira.
O envolvimento das falanges e das articulações também
dificultaria a higienização bucal19. Nos pacientes den-
tados, observa-se ainda, na maioria dos casos, a ves-
tibularização dos incisivos superiores e mordida aberta
anterior, devido provavelmente à compressão dos
tecidos peribucais sobre o rebordo alveolar da maxila.
A xerostomia é verificada, em graus variáveis, na maio-

ria dos pacientes27, decorrentes de deposição de colágeno
periglandular ou pela associação da ES com a síndrome
de Sjogren, descrita por Alarcón-Segovia et al.11 (1974).
As alterações radiográficas bucofacias decorrentes

da ES foram inicialmente descritas por Stafne e Austin23

em 1944, onde observaram, em 7% dos pacientes, o
espessamento uniforme do ligamento periodontal
envolvendo toda a extensão da raiz, principalmente na
região de molares. Estas observações foram posterior-

mente confirmadas em casuísticas que demonstraram
um maior número de pacientes com ligamento perio-
dontal comprometido, 10% para Ramirez et al.16 (1984),
37 % para White et al.26 (1977) e até mesmo envolvendo
todos os grupos dentais27. Marmary et al.11 em 1981,
descreveram método para mensurar a espessura do
ligamento periodontal em diferentes pontos, a partir de
radiografias periapicais, onde observaram que em to-
dos os dentes examinados a espessura estava aumen-
tada, em graus variáveis, em comparação com pacien-
tes sadios.
Além das alterações do ligamento periodontal classi-

camente descritas, áreas típicas de osteólise em ângu-
lo, ramo e côndilo mandibular são associadas à doen-
ça, podendo ser detectadas em radiografias panorâmi-
cas8,14-15,20-21 e assim fornecer ao cirurgião-dentista infor-
mações para o reconhecimento da doença. O envolvi-
mento do sistema muscular esquelético pela ES leva
frequentemente à uma atrofia dos músculos das mãos2 ,
sendo descrita também a atrofia do masseter e do pteri-
goideo medial.17
O propósito deste estudo foi avaliar, numa pequena

amostra da população brasileira, a freqüência de osteó-
lise mandibular na ES e descrever as principais altera-
ções ósseas da mandíbula decorrentes da doença.

Material e Método

Para este estudo, desenvolvido no Departamento de
Diagnóstico por Imagem da Universidade Federal de
São Paulo – UNIFESP foram selecionados de forma
aleatória 25 pacientes com diagnóstico estabelecido de
esclerose sistêmica e em tratamento no Ambulatório de
Doenças do Tecido Conjuntivo da UNIFESP. Dos 25
pacientes examinados, 22 eram mulheres e três
homens, com idade de 24 a 70 anos, média de 45 anos.
Pacientes com outras doenças reumáticas associadas
foram excluídos da amostra.
Os pacientes receberam um exame clínico inicial e

foram submetidos ao exame radiográfico panorâmico. O
equipamento empregado foi o ortopantomógrafo mo-
delo Ortophos® (Siemens), com regime de trabalho de
14 mA e kVp variável de 60,16 para mulheres e 64,14
para homens, e com magnificação média de 30% para
as imagens. Todas as radiografias foram interpretadas
pelo mesmo examinador, com auxílio de lupa e nega-
toscópio, em busca de áreas de osteólise em variados
graus nas regiões anatômicas da mandíbula classica-
mente afetadas pela doença: ângulo, ramo ascendente,
processo coronóide e côndilo.
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em

Pesquisa da UNIFESP e todos os pacientes foram clara-
mente informados sobre os objetivos e a metodologia
da pesquisa, consentindo em participar voluntariamente
do estudo, conforme Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.

Resultados

Do total dos vinte e cinco pacientes examinados, sete
(28%) apresentaram reabsorção mandibular. O Quadro
1 mostra a distribuição das áreas de reabsorção por re-
gião anatômica.
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Quadro 1. Distribuição das áreas de osteólise por região
anatômica, na amostra

Foram observadas áreas de osteólise em variados
graus de intensidade e com diferentes morfologias, des-
de a erosão da cortical inferior do ângulo (Figura 1), ero-
são irregular de ângulo e ramo ascendente (Figura 2),
reabsorção em concavidade do ângulo (Figura 3) e si-
tuações mais severas com grande envolvimento bilateral
do ramo, processos coronóides e côndilos (Figura 4).

Discussão

A reabsorção óssea da mandíbula em pacientes
com ES foi descrita inicialmente por Taveras24 em
1959. Seifert et al.21 em 1975, fizeram o primeiro estudo
em série para avaliar a freqüência das áreas de
reabsorção mandibular relacionadas com a doença,
sendo acompanhado posteriormente por outros pes-
quisadores que encontraram resultados variáveis,
conforme Tabela 1.

Tabela 1. Freqüência de osteólise na literatura
autor Total de Pacientes com

pacientes osteólise mandibular

n n 31

Seifert et al.21 (1975) 16 5 31
White et al.26 (1977) 35 6 17
Marmary et al.11 (1981) 21 4 19
Bassett et al.2 (1981) 35 6 20
Ramirez et al.16 (1984) 37 11 30
Wood e Lee27 (1988) 31 9 29
Rout et al.18 (1996) 21 2 10

Paciente Área de osteólise
1 Ângulo bilateral

2 Erosão do ângulo mandibular

3 Ângulo e ramo bilaterais

4 Ângulo e coronóide

5 Ângulo

6 Ângulo, ramo e côndilo bilateral

7 Ramo bilateral

Figura 1. Erosão da cortical inferior do ângulo da mandibula

Figura 2. Erosão bilateral da cortical do ângulo e ramo as-
cendente da mandíbula

Figura 3. Osteólise em con-
cavidade do ângulo
e ramo ascendente
da mandíbula

Figura 4. Osteólise bilateral severa de ramo ascendente (em
concavidade), e destruição completa dos côndilos
e processos coronóides
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A prevalência média observada de osteólise nestes
estudos é variável de 10 a 31%, com média de 20,5%
dos pacientes com ES. Nesta pesquisa observou-se em
28% dos pacientes. Alguns fatores podem estar envol-
vidos nos índices encontrados, como o número de pa-
cientes pesquisados, a metodologia empregada, a gra-
vidade da doença e o caráter progressivo das reabsor-
ções5,26.
Alguns estudos não descreveram ou não encontraram

relação entre o tempo de doença e a presença de
osteólise11,21. Entretanto, segundo Benitha et al.3 (2002), as
reabsorções mandibulares são detectáveis entre o 5º e o
7º ano após o diagnóstico da doença. Estudos
longitudinais em populações com ES são necessários para
maiores esclarecimentos desta questão, levando-se em
conta o caráter progressivo da doença. Relatos de caso
com acompanhamento clínico e radiográfico ao longo dos
anos suportam esta hipótese5,8. Lacqua e Murphy9 em 1986
descreveram caso cuja intensa reabsorção da mandíbula
levou a uma fratura patológica e osteomielite. Nevralgia no
nervo alveolar inferior em mandíbula intensamente
reabsorvida foi relatado por Fischoff e Sirois6 (2000).
O Quadro 2 mostra a distribuição das áreas anatômi-

cas afetadas pela osteólise em vários estudos2,16,18,21,26-27.
Os resultados encontrados neste trabalho acompanham
os achados da literatura, onde a ângulo da mandíbula
aparece como a área mais afetada. A associação de
duas ou mais áreas anatômicas envolvidas foi observa-
da em quatro dos sete pacientes. Por outro lado, obser-
vou-se menor envolvimento dos processos coronóides
em relação à literatura. Diversos autores4,6-8,14-15,20 descre-
veram relatos isolados do envolvimento mandibular em
pacientes com ES, com áreas de osteólise em graus
variáveis, desde erosões superficiais da cortical até
completa destruição da estruturas anatômicas, que aco-
metem preferencialmente ângulo, ramo ascendente,
processo coronóide e côndilo. O envolvimento da re-
gião digástrica foi descrito em um único relato27. Raros
relatos envolvendo reabsorção de arcos zigomáticos
são descritos, parecendo ser a única estrutura óssea do
esqueleto fixo da face que pode ser envolvida pela
doença.
As casuísticas com grupos controle sem a doença

mostraram que este fenômeno está intimamente rela-
cionado à ES, não sendo encontrado este padrão de
osteólise em nenhuma outra doença conhecida11,26.
Osteólise difusa associada à doença do osso fantas-
ma, ou doença de Gorham, e a osteodistrofia gene-
ralizada observada em pacientes renais crônicos po-
dem afetar a mandíbula, porém as informações clíni-
cas e laboratoriais destas doenças as distinguem am-
plamente da ES17.
A predileção pelo acometimento da região posterior da

mandíbula parece estar relacionada com as hipóteses so-
bre a patogênese da osteólise, que permanece ainda in-
definida: seu mecanismo seria similar às reabsorções en-
contradas nas falanges distais, costela e clavícula2,25 onde
a pressão dos tecidos moles adjacentes espessados pela
deposição de colágeno, associado à isquemia decorrente
da vasculite de pequenos vasos levaria a fenômenos de

Quadro 2. Distribuição das áreas de osteólise por região
anatômica, na literatura

reabsorção destas estruturas ósseas2,4,8,15,21,25. Na face, en-
controu-se situação semelhante, onde a rigidez da pele li-
mita o movimento de abertura bucal, levando à micros-
tomia. A hipótese da associação entre espessamento
cutâneo e vasculite seria a explicação mais plausível
para a reabsorção das falanges distais, ou
acroescleroderma, sinal comumente encontrados em
pacientes com ES2. Entretanto, o fato de as osteólises
de mandíbula acometerem exclusivamente as áreas de
inserção do masseter, temporal e pterigoides lateral e
medial sugerem um possível envolvimento destes
músculos no processo. Segundo a teoria de Moss13

(1968) o desenvolvimento do ângulo da mandíbula é

Autores Total de Áreas de
pacientes osteólise

Seifert et al.21 (1975) 5 • Ângulo mandibular

White et al.26 6 • Erosão do ângulo
(1977) mandibular

• Reabsorção
completa do
ângulo mandibular

• Cortical posterior
do ramo
ascendente

• Processo coronóide

Marmary et al.11 4 • Côndilo
(1981) bilateralmente

• Processo
coronóide

• Cortical posterior
do ramo
ascendente

Bassett et al.2 6 • Erosão do ângulo
(1981) mandibular

• Processo
coronóide

Ramirez et al.16 11 • Cortical posterioro
(1984) do ramo

ascendente
• Ângulo mandibular
• Côndilo

Wood e Lee et al.27 9 • Ângulo mandibular
(1988) • Processo

coronóide
• Côndilo
• Região digástrica

Rout et al.18 2 • Ramo ascendente
(1996) • Ângulo mandibular
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necessariamente dependente da presença e da função
do masseter: a atrofia deste músculo, por sua vez le-
varia a um processo de reabsorção da área. Seifert et
al.21 (1975) e Hopper e Giles8 (1982), detectaram, por
exame clínico, atrofia do masseter e pterigóideo medial
em seus pacientes que apresentavam osteólise.
Pogrel15 (1988) realizou estudo eletromiográfico do
masseter e temporal em paciente com reabsorção de
ângulo e processo coronóide, encontrando acentuada
diminuição da atividade elétr ica do masseter e
hiperatividade do temporal. Esse autor ressalta que a
presença de corticais bem definidas na área da
reabsorção e os resultados paradoxais da eletro-
miografia põe em dúvida o grau de contribuição da
atrofia muscular na patogênese do processo. Outro
estudo com ressonância magnética de masseter e
músculos pterigóides em caso semelhante não de-
monstrou anomalias musculares ou aumento de fi-
brose20. Exame cintilográfico da mandíbula com tecné-
cio 99 m sugere que a reabsorção é um processo reati-
vo, descartando caráter infeccioso ou neoplásico19. Ra-
món et al.17 (1989) propuseram que a vasculite de pe-
quenas artérias, com conseqüente isquemia das áreas
irrigadas seriam as responsáveis pelas zonas de osteó-
lise observadas na mandíbula, uma vez que os supri-
mentos sanguíneos do côndilo, processo coronóide e
ângulo são provenientes principalmente de ramos arte-
riais oriundos dos músculos pterigóide lateral, temporal
superficial e artérias masseterina e pterigóidea interna,
respectivamente. A artéria alveolar inferior, de maior
calibre, estaria menos envolvida pela vasculite, o que
explica a ausência de reabsorção óssea nas áreas irri-
gadas por este vaso. Fatores locais, como grau de enri-
gecimento da pele adjacente e a função mastigatória
poderiam estar envolvidos no processo, explicando
parcialmente o fato de alguns pacientes apresentarem
osteólise unilateral e outros bilateralmente 15.
Alterações morfológicas do côndilo foram obser-

vadas em diversos graus nesta casuística, porém
optou-se por não associar à ES pacientes que
apresentaram alterações degenerativas superficiais
que são encontradas em outras condições, como
aquelas relacionadas à disfunção têmporo mandibular
(DTM)11, à artrite reumatóide e necrose avascular do
côndilo7. Segundo Marmary et al.11 (1981), apenas as
reabsorções completas do côndilo com envolvimento
do colo podem ser relacionadas à ES: a casuística

mostrou apenas um paciente nestas condições (Figura
4). Entretanto, observou-se dois pacientes que
apresentaram afilamento e arredondamento do côndilo
bilateralmente, condição esta não usual em portadores
de DTM (Figura 5). Osial et al.14 propõe que a interrela-
ção entre má oclusão e o espessamento da pele da fa-
ce que leva à microstomia levariam a uma incidência
de forças anormais na art iculação temporo-
mandibular, contribuindo para a reabsorção do
côndilo.

Figura 5. Perda da anato-
mia da cabeça do
côndilo, com pre-
sença de arre-
dondamento

Mais estudos controlados são necessários para rela-
cionar a presença de DTM em pacientes com ES, uma
vez que o gênero feminino é mais acometido em ambas
as situações. Weisman e Calcaterra25 (1978), em estudo
clínico, verificaram que a maioria dos pacientes com ES
apresentavam sinais e sintomas de DTM, porém outros
autores verificaram que a fibrose dos tecidos moles da
face e a limitação da abertura bucal serviriam como
mecanismo compensatório de suporte para a estabi-
lização das articulações, protegendo assim a ATM em
pacientes com ES4-5.

Conclusão

As áreas de reabsorção óssea facial, relacionadas à
ES são exclusivas à mandíbula e acometem 28% dos
pacientes. As áreas da mandíbula mais atingidas são:
ângulo, ramo ascendente, côndilo e processo coronóide.
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