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Denomina-se osteomielite o processo 
inflamatório agudo ou crônico em osso 
cortical ou medular que se estende além da 
região onde foi iniciado, podendo atingir 
o periósteo e tecidos moles adjacentes. 
Acomete com mais frequência a mandíbula, 
em razão de suas características de 
densidade óssea, corticais pouco 
vascularizadas e a irrigação somente da 
artéria alveolar inferior. 

Na região maxilofacial, a osteomielite 
ocorre devido à propagação da infecção 
odontogênica para o tecido ósseo 
adjacente ou em decorrência de fraturas. 
É geralmente iniciada por inoculação de 
microorganismos para o osso da mandíbula 
ou da maxila. Sua ocorrência está entre 
0.4 a 7% das intervenções cirúrgicas ou 
por trauma. Se a osteomielite aguda não 
é diagnosticada e, consequentemente 
tratada, a infecção torna-se crônica (o que 
ocorre em cerca de 30% dos casos). 

Dentre os fatores predisponentes, citamos 
doenças crônicas sistêmicas, estados 
de imunocomprometimento e doenças 
associadas à diminuição da vascularização 
do osso. Além disso, o uso do tabaco, do 
álcool e de drogas intravenosas, diabetes 
melito, febres exantemáticas, malária, 
anemia falciforme, desnutrição, doenças 
malignas, doenças autoimunes e AIDS têm 
sido associados ao aumento na frequência 
da osteomielite. Outros fatores que resultam 
em hipovascularização do osso podem 
aumentar a sua predisposição à inflamação 
e, consequentemente, à osteonecrose 
(osteopetrose, doença de Paget, displasia 
óssea, radioterapia e uso de bisfosfonatos).

O diagnóstico por imagem de osteomielites 
do complexo maxilofacial é realizado 
por radiografias convencionais e 
complementadas, quando se faz necessário, 
por tomografia computadorizada (TC), 
ressonância magnética (RM) e tomografia 
óssea radionuclear (cintilografia óssea). A 
ressonância magnética pode ser importante 
na detecção da extensão da inflamação 
para os tecidos moles adjacentes, sendo 
de grande utilidade no diagnóstico 
precoce, na intervenção cirúrgica e no 
acompanhamento das osteomielites. 

As osteomielites são classificadas 
como osteomielite supurativa (imagem 
radiolúcida com bordos pouco definidos, 
podendo apresentar região de sequestro 
ósseo quando ocorre cronificação do 
processo infeccioso), osteomielite 
esclerosante focal (há uma reação do 
osso ao processo infeccioso de baixa 
intensidade, resultando em uma esclerose 
óssea na região acometida), osteomielite 
associada à periostite (além das 
características de osteomielite supurativa, 
ocorre um espessamento do periósteo 
onde se observa uma imagem com aspecto 
de “casca de cebola”) e osteonecrose 
associada à radioterapia ou ao uso de 
bisfosfonatos. 

Clinicamente, o paciente apresenta queixa 
de sintomatologia dolorosa e, ao exame 
clínico, observa-se tumefação, dor à 
palpação, podendo ainda apresentar febre 
e/ou drenagem supurativa. Em radiografias 
panorâmicas (Figura 1) é uma lesão de 
diagnóstico difícil, uma vez que apresenta 
uma diversidade de características, tais 



como imagens radiolúcidas maldefinidas, 
disformes e irregulares; presença de 
sequestros ósseos radiopacos centrais; 
pode ocorrer ou não esclerose óssea e 
reação periosteal.

A tomografia computadorizada por 
feixe cônico – TCFC (Figuras 2 e 3) é 
um importante exame diagnóstico, pois 
através dele é possível observar várias 
características que, embora não sejam 
patognomônicas, quando associadas à 
anamnese e ao exame clínico, podem 
determinar o diagnóstico. Dentre estas 
características imaginológicas podemos 
citar: áreas hipodensas irregulares, uni ou 
multiloculares; corticais ósseas com limites 
pouco definidos ou apresentando áreas 
de destruição; áreas escleróticas próximas 
a regiões osteolíticas; expansão óssea; 
perda de definição no trabeculado ósseo; 
reabsorção radicular externa; regiões de 
sequestro ósseo; e reação periosteal.

 No entanto, é importante lembrar 
que a imagem tomográfica de osteomielite 
pode se assemelhar a uma imagem de 
neoplasia maligna. A diferenciação entre 
estes dois processos pode ser de difícil 
execução.  Em geral, a neoplasia maligna 
apresenta um padrão de destruição óssea 

infiltrativa, promovendo a expansão do 
osso mandibular. A osteomielite, por sua 
vez, pode apresentar pontos de esclerose 
óssea ou reação periosteal. O processo 
infeccioso pode se estender até o espaço 
mastigatório, podendo envolver os tecidos 
moles adjacentes à mandíbula, como 
por exemplo, o músculo masseter (o que 
só pode ser observado em tomografia 
computadorizada espiral ou ressonância 
magnética). 

De posse de todas as informações clínicas 
e imaginológicas, o profissional poderá 
optar pelo melhor plano de tratamento, 
resultando em um melhor prognóstico 
para o paciente. O tratamento preconizado 
inclui a combinação de antibioticoterapia e 
procedimentos cirúrgicos (sequestrectomia, 
cauterização, debridamento, decorticação 
e, até mesmo, ressecção do osso infectado 
e reconstrução por enxerto ósseo), visando 
à cura da doença.

Neste artigo o objetivo é demonstrar os 
aspectos da radiografia panorâmica e 
da TCFC em um paciente em tratamento 
com bisfosfonato, assim como verificar a 
importância da TCFC no comportamento 
da lesão em comparação à radiografia 
panorâmica.

Figura 1: Radiografia panorâmica 
demonstrando ausência dos 
dentes 37 e 47. Na região do 
dente 37 observa-se imagem 
radiopaca irregular, superior 
ao nível do processo alveolar 
e alteração do trabeculado 
com maior radiopacidade do 
mesmo. Na região do dente 47 
verifica-se apenas uma discreta 
alteração do trabeculado.
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Figura 2: Tomografia computadorizada por feixe 
cônico da mandíbula. Imagens axial, coronal, sagital e 
reconstrução em 3D. Na região do dente 37 observa-se 
imagem hiperdensa, homogênea, no processo alveolar, 
envolvendo as paredes internas das corticais vestibular 
e lingual, onde não é possível observar estes limites. 
Seu limite supero-inferior estende-se desde o rebordo 
alveolar até o teto do canal da mandíbula. Importante 
verificar, no corte coronal, a imagem hiperdensa superior 
ao rebordo, compatível com sequestro ósseo.

Figura 3: Tomografia computadorizada por feixe cônico da 
mandíbula. Imagens axial, coronal, sagital e reconstrução 
em 3D. Na região do dente 47 observa-se imagem 
hiperdensa, mais heterogênea, no processo alveolar, 
envolvendo a parede interna da cortical vestibular e com 
rompimento da cortical lingual. Seu limite supero-inferior 
estende-se desde o rebordo alveolar até o teto do canal da 
mandíbula, com irregularidades desta cortical. Verifica-se 
também, uma imagem hiperdensa na região do rebordo, 
compatível com sequestro ósseo.


