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RESUMO

O osso estilóide é localizado na parte inferior do crânio entre as artérias carótidas externa e interna, posteriormente à faringe, bilateralmente. O 
comprimento do processo estilóide pode variar, porém apresenta média de 25mm. As alterações do processo estilóide e/ou do ligamento 
estilohioideo, como alongamento e hiperplasia do osso ou a ossificação/calcificação do ligamento estilohioideo podem acarretar sintomatologia 
dolorosa compatível com a Síndrome de Eagle e com as Desordens Temporomandibulares.O objetivo deste estudo foi dissertar sobre o 
diagnóstico clínico e imaginológico das alterações do processo estiloide e/ou calcificação do ligamento estilohióideos. Como processo 
metodológico, procedeu-se a pesquisa em bases de dados científicos nos últimos 10 anos. Após a revisão da literatura científica, observou-se que 
a variação anatômica envolve um conjunto de sinais e sintomas que podem ser percebidos por dor facial, otalgia (dor no ouvido), cefaleia (dor de 
cabeça), disfagia (dificuldade de deglutição), odinofagia (dor na deglutição), zumbido nos ouvidos e trismo (contratura dolorosa dos músculos da 
mandíbula). Os demais sintomas que são atribuídos à síndrome de Eagle são dor na musculatura cervical, sensação de “corpo estranho” na 
garganta, dor nos ombros e, em algumas ocorrências mais graves, o paciente encontra dificuldade e dor ao mudar a posição da cabeça. Ao 
relacionar a Síndrome de Eagle com o seu fator de incidência, pode-se verificar que o seu público alvo na maioria das vezes não são crianças e 
adolescentes, o que não descarta a hipótese de desenvolverem a síndrome. É entre o público feminino que se encontra a maior probabilidade de 
evolução da síndrome, sendo a maior prevalência acima dos 30 anos de idade. O alongamento do osso estilóide e/ou calcificação do ligamento 
estilohioideo possui três classificações, a primeira classificação é alongado, pois é contínuo variando de 2,5 a 3,2 cm, a segunda é o pseudo-
articulado onde o processo parece estar unidoà uma única pseudo-articulação e terceiro, o segmentado que é composto por vários segmentos 
mineralizados. Após exame clínico/anamenese, o diagnóstico pode  ser realizado por meio de imagens radiográficas, utilizando a radiografia 
panorâmica, que alcança a região do osso estilóide, e que se pode perceber sua variação de volume e comprimento, através de imagens 
radiopacas. O grau de dificuldade do diagnóstico é muito alto, devido a confusão dos sintomas com doenças comuns, como a dor de ouvido e dor 
de cabeça que se fazem presentes e as desordens temporomandibulares. O tratamento pode ser realizado através de analgésicos para alívio de 
dores e incômodos. A literatura científica contraindica a realização cirúrgica para a remoção do processo estilóide, pois a área nobre de 
localização do mesmo pode ser acometida durante o processo cirúrgico e causar maiores danos ao paciente. Ao analisar o que foi exposto 
constata-se a importância de conhecer e identificar aos sinais e sintomas que caracterizam a Síndrome de Eagle. É preciso que o profissional 
cirurgião-dentista, a partir do conhecimento dos sinais e sintomas do paciente tome as devidas providências clínicas visando a qualidade de vida e 
melhor acompanhamento do paciente.
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